
إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

دیوان المدیریةاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

یعمل بالدیوان 1988/09/01 سید عبدالنعیم حسین عاشور 62231 كفـءكفـء12012/07/04 ماجیستیرمعلم خبیر

یعمل بالدیوان 1984/09/01 احمد محمود احمد حسین 56247 كفـءكفـء22012/07/04 ماجیستیرمعلم أول أ
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الفریق عبدالمنعم ریاض 1982/09/01 ناھد حسانین دمحم حسانین 55305 كفـءكفـء12009/11/11 وكیل مدرسة متفرغ- معلم خبیر 

المشیر احمد اسماعیل الثانویة 1989/11/01 أحمد بكر عثمان دمحم 68567 كفـءكفـء22009/01/25 مشرف- معلم أول 

عمر مكرم المشتركة 1987/11/01 جمال ثابت عبد الرحیم قاسم 64417 كفـءكفـء32009/11/11 مشرف- معلم أول 

الزوایة الثانویة الجدیدة 1998/12/26 احمد عبد الرحمن دمحم فرغلي 70373 كفـءكفـء42009/01/25 أمین مكتبة أول

باحثة البادیة االبتدائیة 2009/06/27 اسماء صابر  امام عبد المولى 2364631 كفـءكفـء52011/06/27 أمین مكتبة

الخیاط االعدادیة بنات باسیوط 2009/06/27 دعاء على مندور دمحم 2238081 كفـءكفـء62011/06/27 أمین مكتبة

النصر 2009/06/27 سلمى دمحم فوزى سید 2236408 كفـءكفـء72011/06/27 أمین مكتبة

احمد عبد المحسن 2009/06/27 سھام قاسم الحاج دمحم قاسم 2231148 كفـءكفـء82011/06/27 أمین مكتبة

قرقارص 2009/06/27 سید  عبد هللا سید حسن 2243470 كفـءكفـء92011/06/27 أمین مكتبة

بھیج 2008/05/29 عزالدین محمود عزالدین محمود 2188088 كفـءكفـء102011/06/27 أمین مكتبة

اسیوط الرسمیة المتمیزة للغات 2009/06/27 ھبھ عبد الفتاح  محمود دمحم 2401597 كفـءكفـء112011/06/27 أمین مكتبة

اسیوط االھلیة 2008/06/27 سحر یسرى شفیق جرس 2236348 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

سمیح السعید االعدادیة الریاضیة بنین 2009/06/27 شیماء احمد دمحم محمود 2236375 كفـءكفـء132011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

عصمت عفیفى بنات 2008/06/27 شیماء دمحم دمحم طرخان 2386138 كفـءكفـء142011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الشركة السعودیة المصریة للتعمیر 2009/02/14 ابراھیم بشتا مسعود عبده 2231264 كفـءكفـء152011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

البورة المشتركة 2009/06/27 احمد  على احمد على 2233143 كفـءكفـء162011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الزاویة ع بنین 2009/02/14 احمد جالل مرسى اسماعیل 2231288 كفـءكفـء172011/02/14 أخصائى تكنولوجیا
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على بن ابى طالب بشطب 2009/06/27 احمد رمضان دمحم احمد 2378253 كفـءكفـء182011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

بالل بن ریاح ببنى حسین 2009/06/27 أحمد زین الدین دمحم حسن 2233014 كفـءكفـء192011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

اوالد رائق الجدیدة 2009/06/27 احمد على احمد حسن 2232957 كفـءكفـء202011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

المطیعھ االعدادیة البحریة المشتركة 2009/06/27 احمد دمحم احمد رفاعى 2233892 كفـءكفـء212011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

منقباد الثانویة المشتركة 2009/06/27 احمد دمحم عبدهللا عید 2238991 كفـءكفـء222011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

درنكة البحریة 2009/06/27 الشیماء جالل عبدالمحسن دمحم 2234778 كفـءكفـء232011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الزاویة الجدیدة 2008/06/27 امال كمال كامل على 2233100 كفـءكفـء242011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

موشا االبتدائیة الجدیدة 2008/06/27 أمنھ دمحم أحمد عبد الدایم 2199812 كفـءكفـء252011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

شطب المشتركة 2009/06/27 امین شحاتھ امین جریس 2232861 كفـءكفـء262011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

ً)الزاویة المشتركة سابقا(الجالء بالزاویة  2008/05/09 ایھاب لبس عزمى یسى 2231872 كفـءكفـء272011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الشغبة المشتركة 2009/06/27 حسن زكریا محمود دمحم 2229364 كفـءكفـء282011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

سالم 2009/06/27 خالد كامل احمد بكر 2236711 كفـءكفـء292011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

العدر 2008/06/27 راندا مكرم وھیب نصیر 2231639 كفـءكفـء302011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

خالد بن الولید االبتدائیة بالزاویة 2009/06/27 رمضان أحمد حسانین حماد 2233835 كفـءكفـء312011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

أوالد رائق اإلعدادیة 2009/06/27 روزفیلت ولیم حبیب منصور 2188998 كفـءكفـء322011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

نجوع بنى حسین االعدادیة 2009/06/27 روماني امیل كمیل عجیب 2232196 كفـءكفـء332011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

ابو بكر الصدیق ببنى حسین 2008/06/27 ریھام شكرى عطاهللا ھرمینا 2198242 كفـءكفـء342011/06/27 أخصائى تكنولوجیا
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)جزیرة الطوابیة(الشھید حسانین جابر سید على 2009/06/27 صباح  قطب حسن عبد الخالق 2234197 كفـءكفـء352011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الشاعر فوزى بعلوان 2009/06/27 صفوت جابر أحمد عبدالقادر 2234268 كفـءكفـء362011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

بھیج الجدیدة 2009/02/28 طلعت ابادیر ناشد ابادیر 2232021 كفـءكفـء372011/02/28 أخصائى تكنولوجیا

ناصر منقباد 2009/02/28 طلعت عطیة حسین عباس 2233890 كفـءكفـء382011/02/28 أخصائى تكنولوجیا

فصول عزبة جودة 2009/06/27 عادل الفي جاد الكریم بشاي 2234519 كفـءكفـء392011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

انس بن مالك بالمطیعة 2009/02/28 عادل تامر خیر ابراھیم 2236414 كفـءكفـء402011/02/28 أخصائى تكنولوجیا

الشعراوى 2008/06/27 عبیر دمحم عبد الكریم دمحم 2233060 كفـءكفـء412011/07/01 أخصائى تكنولوجیا

اوالد رائق الجدیدة 2009/06/27 عزت رسمى عبد الالھوت میخائیل 2231804 كفـءكفـء422011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

)آل عابدین بموشا(ابو بكر الصدیق  2008/05/08 على محمود عبدهللا بھنساوى 2236688 كفـءكفـء432011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

جزیرة االكراد 2009/06/27 عماد عوض  میخائیل عوض 2234954 كفـءكفـء442011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

المستشار صالح مرعى االبتدائیة 2008/01/09 عماد فوزى راضي نسیم 2231518 كفـءكفـء452011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

قرقارص ع 2008/05/08 عمر  مكرم دمحم محمود 2233156 كفـءكفـء462011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

العیسویة 2008/05/10 عمرو سعد دمحم تمام 2372134 كفـءكفـء472011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

رشاد المشتركة 2009/02/28 عمرو دمحم نجیب عثمان دمحم 2231609 كفـءكفـء482011/02/28 أخصائى تكنولوجیا

نجوع بنى حسین 2009/04/06 فكتور فتحى جاد بطرس 2228460 كفـءكفـء492011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

موشا االعدادیة المشتركة 2007/12/25 ماجد نبیل میخائیل حزین 2231071 كفـءكفـء502011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

بنى غالب 2009/06/27 ماجدة أحمد عبدالسمیع عبدربھ 2187888 كفـءكفـء512011/06/27 أخصائى تكنولوجیا
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عزبة كریم 2009/06/27 مارك محسن جابر نظیر 2232228 كفـءكفـء522011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

جزیرة االكراد 2009/06/27 مایكل خلیل مقصد هللا باشا 2235455 كفـءكفـء532011/04/01 أخصائى تكنولوجیا

الزوایة الثانویة الجدیدة 2009/02/14 مایكل عبداللطیف مسعد ساویرس 2229620 كفـءكفـء542011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

الشیخ عمر مكرم بدرنكة 2007/12/25 محب نبیل میخائیل حزین 2231100 كفـءكفـء552011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

الزاویة الحدیثة 2009/06/27 دمحم ثابت ثابت صالح 2231367 كفـءكفـء562011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

عزبة ابو القاسم 2009/06/27 محمود شعبان دمحم دمحم 2234198 كفـءكفـء572011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

السالم بریفا 2009/06/27 محمود دمحم احمد دمحم 2374533 كفـءكفـء582011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الجیش االبتدائیة بنین 2009/06/27 مصطفى عبد الناصر علي دمحم 2234510 كفـءكفـء592011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الشیخ عبد العزیز محمود بدرنكھ 2009/06/27 مصطفي علي دمحم حسانین 2234134 كفـءكفـء602011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

مسرع 2009/06/27 مصطفي دمحم شاكر عبدالحافظ 2234324 كفـءكفـء612011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الشغبة االعدادیة المشتركة 2009/02/14 نھى عبد العظیم محمود احمد 2234461 كفـءكفـء622011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

نجع سبع 2009/06/27 وائل حسنى حنا سعد 2235894 كفـءكفـء632011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الجامعة الموحدة 2002/05/01 مروة دمحم محروص فرغلى 88288 كفـءكفـء642012/05/27 ماجیستیرأخصائى نفسى أول

سمیح السعید الثانویة الریاضیة بنین 2009/02/14 احمد قطب محمود حسوبھ 2231810 كفـءكفـء652011/02/14 أخصائى نفسى

الرعایة المتكاملة االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 اسماء صادق عبده حسین 2187880 كفـءكفـء662011/02/14 أخصائى نفسى

اوالد على االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 آمال كامل علي حسین 2233766 كفـءكفـء672011/06/27 أخصائى نفسى

سعید اباظة 2009/02/14 امل محمود عصمان حسین 2234102 كفـءكفـء682011/02/14 أخصائى نفسى
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االنتصار بمنقباد 2009/02/14 أنجى اسحق ناجى شاكر 2200364 كفـءكفـء692011/02/14 أخصائى نفسى

نزلة عبد الاله 2009/02/14 رباب صالح الدین عبداللطیف عبدالحافظ 2232609 كفـءكفـء702011/02/14 أخصائى نفسى

نجوع بنى حسین االعدادیة 2009/06/27 رحاب رفاعى یونس رفاعى 2228797 كفـءكفـء712011/06/27 أخصائى نفسى

منقباد االعدادیة بنات 2008/02/14 رشا صالح مصطفي خلیفھ 2234360 كفـءكفـء722011/02/14 أخصائى نفسى

مسرع المشتركة 2009/02/14 رضوى دمحم ابراھیم دمحم 2234801 كفـءكفـء732011/02/14 أخصائى نفسى

الشركھ السعودیة االعدادیة بسالم 2009/02/14 رمضان دمحم عبد الجلیل دمحم 2206057 كفـءكفـء742011/02/14 أخصائى نفسى

بھیج الجدیدة 2009/02/14 سالي حسني ظریف قریاقوص 2231685 كفـءكفـء752011/02/14 أخصائى نفسى

الشعراوى 2009/02/14 سھام فایق قلتھ قلینى 2230049 كفـءكفـء762011/02/14 أخصائى نفسى

درنكة البحریة 2009/02/14 سھام فرج ثابت بطرس 2231199 كفـءكفـء772011/02/14 أخصائى نفسى

دیر درنكة ع الجدیدة 2008/02/14 سھیر رمضان احمد فرغلى 2235011 كفـءكفـء782011/02/14 أخصائى نفسى

تمام رمضان الثانویة بموشا 2008/02/14 شیماء  عبدالرحیم على عطاى 2232001 كفـءكفـء792011/02/14 أخصائى نفسى

أحمد عرابى االبتدائیة بمنقباد 2008/02/14 شیماء طھ توفیق دمحم 2232565 كفـءكفـء802011/02/14 أخصائى نفسى

مصطفى حسانین ث المشتركة بدرنكة 2009/02/14 شیماء دمحمالعتریس دمحم عبدالعال 2234743 كفـءكفـء812011/02/14 أخصائى نفسى

أحمد عرابى االبتدائیة بمنقباد 2009/06/27 صفاء اخمد عبدهللا حسین 2231837 كفـءكفـء822011/06/27 أخصائى نفسى

علوان الجدیدة 2008/02/14 لمیاء على الدیب على 2233664 كفـءكفـء832011/02/14 أخصائى نفسى

احمد عبد المحسن 2009/02/14 محسن حربى خلف هللا عبد الرحمن 2231171 كفـءكفـء842011/02/14 أخصائى نفسى

منقباد الثانویة المشتركة 2009/02/28 دمحم احمد على احمد 2230173 كفـءكفـء852011/02/28 أخصائى نفسى
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درنكة االبتدائیة الجدیدة 2009/02/14 دمحم سید على احمد 2231166 كفـءكفـء862011/02/14 أخصائى نفسى

شطب االعدادیة المشتركة 2009/02/14 مروه دمحم محمود  سید 2229889 كفـءكفـء872011/02/14 أخصائى نفسى

التحریراالبتدائیة المشتركة 2008/02/14 مریم یوسف جید حكیم 2236273 كفـءكفـء882011/02/14 أخصائى نفسى

سالم 2009/02/14 نجوى شكر فلبس قسط 2231697 كفـءكفـء892011/02/14 أخصائى نفسى

اوالد ابراھیم 2009/02/14 ھالھ ابوزید ابراھبم سید 2150932 كفـءكفـء902011/02/14 أخصائى نفسى

على بن ابى طالب بشطب 2009/02/14 وفاء مصطفى كامل محمود على 2228811 كفـءكفـء912011/02/14 أخصائى نفسى

الزھراء االعدادیة بنات 2002/05/01 إیلین رزیق تادرس رزیق 86106 كفـءكفـء922012/05/27 ماجیستیرأخصائى اجتماعى أول

خدیجة یوسف ث للبنات 2000/09/03 سحر مصطفى حسن على 1567552 كفـءكفـء932012/05/27 ماجیستیرأخصائى اجتماعى أول

ریفا ع بنات 2009/06/27 أسماء فرغلي عبد النعیم عبد الحمید 2236119 كفـءكفـء942011/06/27 أخصائى اجتماعى

عمر مكرم االبتدائیة الجدیدة 2008/06/27 صفاء عبد السمیع دمحم ابوالعال 2237080 كفـءكفـء952011/06/27 أخصائى اجتماعى

اسماعیل القبانى االعدادیة بنین 2008/06/27 مرفت مكارى مھنى مكارى 2129009 كفـءكفـء962011/06/27 أخصائى اجتماعى

موشا االعدادیة المشتركة 2008/06/27 یسریة  دمحم دمحم عطا 2241351 كفـءكفـء972011/06/27 أخصائى اجتماعى

خدیجة یوسف ث للبنات 1986/09/01 عبد العزیز عبد الحافظ صالح سلیمان 62554 كفـءكفـء982012/07/04 ماجیستیرمعلم خبیر

منقباد الثانویة المشتركة 1987/09/01 دمحم ابو بكر ھاشم احمد 62556 كفـءكفـء992012/10/10 دكتوراهمعلم خبیر

بدر الرسمیة للغات 1985/12/01 ھویدا عالم احمد سید 2119106 كفـءكفـء1002012/08/27 دكتوراهمعلم خبیر

الجامعة الموحدة االعدادیة 1991/09/01 ابتھاج عزمى لبیب عبدالقدوس 72096 كفـءكفـء1012009/11/11 معلم أول أ

المشیر احمد اسماعیل الثانویة 1991/12/01 احمد منصور دمحم موسى 1533238 كفـءكفـء1022009/11/11 معلم أول أ
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اسیوط المیكانیكیة 1994/09/01 خالد عبد الجابر عبد الحافظ مھران 77670 كفـءكفـء1032012/07/04 ماجیستیرمعلم أول أ

االسالمیة الثانویة بنات 1994/10/13 سحر فرغلى دمحم عطیفى 1519148 كفـءكفـء1042012/07/04 ماجیستیرمعلم أول أ

الفریق عبدالمنعم ریاض 1997/12/26 عائشة دمحم احمد دمحم الجمیل 77131 كفـءكفـء1052012/08/27 دكتوراهمعلم أول أ

الحریة الرسمیة للغات 1994/09/01 عبد الرحمن على حسین دمحم 73530 كفـءكفـء1062012/07/04 ماجیستیرمعلم أول أ

عزبة جودة االبتدائیة 1982/03/15 محمود احمد خفاجى ابراھیم 49117 كفـءكفـء1072009/01/25 معلم أول أ

الجمعیة الخیریة االسالمیة 1985/12/01 نشوي توفیق فرغلي دمحم 61391 كفـءكفـء1082009/01/25 معلم أول أ

التجارة الثانویة بنات 1993/09/01 ھبھ عبدالمنعم یوسف فراج 71862 كفـءكفـء1092009/01/25 معلم أول أ

تمام رمضان الثانویة بموشا 1992/12/01 وجدى حوش خلھ اسطفانوس 71198 كفـءكفـء1102009/01/25 معلم أول أ

ف الولیدیة ث بنات 2000/09/03 إحسان أحمد دمحم خضراوى 85078 كفـءكفـء1112012/05/27 ماجیستیرمعلم أول

ام المؤمنین بنات 1993/09/01 احمد دمحم بخیت یوسف 71671 كفـءكفـء1122009/01/25 معلم أول

خدیجة یوسف ث للبنات 2000/09/03 أمل دمحم فرغلى عبد الوھاب 1613619 كفـءكفـء1132012/05/27 ماجیستیرمعلم أول

بدر الرسمیة للغات 1995/09/01 جیھان فؤاد اسماعیل عبد العظیم 79352 كفـءكفـء1142009/01/25 معلم أول

الولیدیة المشتركة 1991/11/01 حمدان عبد الرحیم ابو زید مصبح 74137 كفـءكفـء1152009/11/11 معلم أول

النیل بنزلھ عبد الاله 1990/09/01 خالد دمحم دمحم على 90895 كفـءكفـء1162009/11/11 معلم أول

الفریق عبدالمنعم ریاض 1998/12/26 سلوى شعبان ابوزید عبدالعال 76769 كفـءكفـء1172009/01/25 معلم أول

خدیجة بنت خویلد 1989/09/01 سلوي دمحم سید دمحم 580709 كفـءكفـء1182009/01/27 معلم أول

منقباد االعدادیة بنات 1998/12/26 سمیحھ محمود دمحم على 1580319 كفـءكفـء1192009/01/25 معلم أول
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منقباد الثانویة المشتركة 1989/09/01 صابر محمود احمد مصطفى 63893 كفـءكفـء1202009/01/25 معلم أول

اسیوط الرسمیة المتمیزة للغات 1998/12/26 صالح الدین دمحم امین احمد 79688 كفـءكفـء1212009/01/25 معلم أول

اسیوط المیكانیكیة 1989/06/30 عماد الدین جالل علي ابراھیم 58996 كفـءكفـء1222009/11/11 معلم أول

نزلة عبد الاله 1997/09/01 غادة مختار خلیفة مصطفى 84153 كفـءكفـء1232009/01/25 معلم أول

اسیوط الزراعیة الثانویة 2000/09/03 محروص عطیھ عامر حسانین 1647698 كفـءكفـء1242012/05/27 ماجیستیرمعلم أول

أحمد عرابى بأسیوط 1984/12/27 دمحم حسن سید حسنین 55928 كفـءكفـء1252009/01/25 معلم أول

أحمد عرابى بأسیوط 1998/12/26 دمحم صالح عبد الحمید مرسي 81931 كفـءكفـء1262009/01/25 معلم أول

العدر الجدیدة 1988/11/01 دمحم عبدالحمید احمد دمحم 64404 متوسطمتوسط1272009/11/11 معلم أول

ناصر االعدادیة بنین 1998/12/26 محمود عبد الناصر ثابت جودة 82676 كفـءكفـء1282009/01/25 معلم أول

ام المؤمنین بنات 2002/05/01 نانسي رفعت دمحم محفوظ 72485 كفـءكفـء1292012/05/27 دكتوراهمعلم أول

عمر مكرم المشتركة 1997/09/01 نجالء سید دمحم جاد 84037 كفـءكفـء1302009/01/25 معلم أول

الجامعة االبتدائیة 1998/12/26 ھالة أمان هللا یوسف عبد الرحمن 82848 كفـءكفـء1312009/01/25 معلم أول

الزھراء االبتدائیة المشتركة 2000/09/03 والء احمد دمحم دمحم 85913 كفـءكفـء1322012/05/27 ماجیستیرمعلم أول

نجع سبع 2009/06/27 ابتسام اسحق جاد هللا عزب 2232864 كفـءكفـء1332011/06/27 معلم

الظافر باوالد ابراھیم 2009/02/28 ابتسام جابر على عبدالرحمن 2232618 كفـءكفـء1342011/02/28 معلم

یعمل بالدیوان 2008/02/14 ابتسام رسالن جاد الرب رسالن 2231194 كفـءكفـء1352011/02/14 معلم

المطیعة ث المشتركة 2008/02/14 ابتسام عبدالعلیم على مھران 2231193 كفـءكفـء1362011/02/14 معلم
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بھیج الجدیدة 2009/02/28 ابراھیم عبد الحكیم احمد 2254982 كفـءكفـء1372011/02/28 معلم

شطب االعدادیة المشتركة 2009/02/14 ابراھیم عیسى حسن ابراھیم 2232410 كفـءكفـء1382011/02/14 معلم

جزیرة االكراد 2009/02/14 ابراھیم قناوى عثمان مصطفى 2235493 كفـءكفـء1392011/02/14 معلم

اسكندریة الثورة تعلیم أساسى الجدیدة 2009/06/27 أبو بكر عبد الظاھر أبو العال دمحمین 2236044 كفـءكفـء1402011/06/27 معلم

الزاویة الجدیدة 2007/12/25 اجون كنجھان فتحى مخائیل 2234471 كفـءكفـء1412011/02/14 معلم

بنى حسین 2009/02/28 احالم ابوزید دمحم ابوزید 2234269 كفـءكفـء1422011/02/28 معلم

فصول عزبة جودة 2008/02/28 احالم احمد طلعت احمد حسانین 2234944 كفـءكفـء1432011/02/28 معلم

أحمد عرابى 2008/02/14 احالم بخیت ضاحى عید 2231135 كفـءكفـء1442011/02/14 معلم

اوالد ابراھیم 2009/02/14 احالم عبدالحكیم نفادي حجو 2233900 كفـءكفـء1452011/02/14 معلم

الھدایا اإلعدادیة 2009/06/27 احمد اسامھ دمحم  على 2232265 كفـءكفـء1462011/06/27 معلم

منقباد الثانویة المشتركة 2009/06/27 أحمد اسماعیل عبد الغنى درویش 2231101 كفـءكفـء1472011/06/27 معلم

انس بن مالك بالمطیعة 2008/01/10 احمد المھدى ثابت اسماعیل 2233645 كفـءكفـء1482011/02/28 معلم

علوان الثانویة المشتركة 2007/12/24 احمد بدر مختار دمحم 2232979 كفـءكفـء1492011/02/14 معلم

نجع سبع 2008/01/10 أحمد حسونة سید جابر 2233821 كفـءكفـء1502011/02/28 معلم

المطیعة الجدیدة المشتركة 2008/05/08 احمد حلمى عبده شحاتة 2232441 كفـءكفـء1512011/06/27 معلم

نجوع بنى حسین االعدادیة 2009/06/27 احمد حمدى احمد حسن 2232702 كفـءكفـء1522011/06/27 معلم

البورة 2007/12/25 احمد حمدى شحاتھ احمد 2236701 كفـءكفـء1532011/02/14 معلم
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احمد عبد المحسن 2009/06/27 أحمد حمدى عبد المنعم حافظ 2231149 كفـءكفـء1542011/06/27 معلم

نجع سبع 2009/06/27 احمد خضر احمد على 2234308 كفـءكفـء1552011/06/27 معلم

درنكة القبلیة 2009/06/27 احمد ربیع رمضان فرج 2160779 كفـءكفـء1562011/06/27 معلم

رشاد المشتركة 2007/12/25 احمد سمیر دمحم عبدالعال 2232040 كفـءكفـء1572011/02/14 معلم

تمام رمضان الثانویة بموشا 2009/02/28 احمد سید عبدالحارث سید 2234969 كفـءكفـء1582011/02/28 معلم

الشغبة الجدیدة 2009/06/27 احمد شحاتة عبدالاله دمحم 2232432 كفـءكفـء1592011/06/27 معلم

بنى حسین 2007/12/25 احمد شوقى دمحم ابراھیم 2229997 كفـءكفـء1602011/02/14 معلم

الشعراوى 2006/09/05 احمد صبحى احمد توفیق 2231095 كفـءكفـء1612011/02/14 معلم

منقباد الثانویة المشتركة 2009/06/27 احمد صالح ضاحي بخیت 2231687 كفـءكفـء1622011/06/27 معلم

نجع سبع 2009/06/27 احمد عادل دمحم احمد 2234295 كفـءكفـء1632011/06/27 معلم

منقباد الثانویة المشتركة 2009/02/14 احمد عبد العظیم طلبھ حمدان 2235365 كفـءكفـء1642011/02/14 معلم

شطب االبتدائیة للتعلیم االساسى 2009/02/28 أحمد عبد الغنى دمحم منصور 2228299 كفـءكفـء1652011/02/28 معلم

فصول عزبة جودة 2009/06/27 احمد عبد النبي احمد احمد 2232256 كفـءكفـء1662011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق ببنى حسین 2007/12/24 أحمد عبدالحفیظ أحمد حسانین 2206050 كفـءكفـء1672011/07/01 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة بالزاویة 2009/02/28 احمد عبدالرحیم فرغلى عبدالرحیم 2231305 كفـءكفـء1682011/02/28 معلم

المطیعھ االعدادیة البحریة المشتركة 2009/06/27 احمد عبدالعال دمحم اسماعیل 2236709 كفـءكفـء1692011/06/27 معلم

الوحدة العربیة بالزاویة 2009/06/27 احمد عبدالعزیز عثمان عبدالغفار 2231992 كفـءكفـء1702011/06/27 معلم
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تمام رمضان الثانویة بموشا 2001/06/27 احمد عبدالمنعم احمد عبدالفتاح 2230321 كفـءكفـء1712011/06/27 معلم

منقباد الثانویة المشتركة 2009/02/14 احمد عطوان حمدان على 2233322 كفـءكفـء1722011/02/14 معلم

مسرع المشتركة 2008/05/08 أحمد علي دمحم على 2232340 كفـءكفـء1732011/06/27 معلم

شطب المشتركة 2009/02/14 احمد عمر مسلم عمر 2230157 كفـءكفـء1742011/02/14 معلم

بنى حسین 2007/12/26 احمد فتحى دمحم عمر 2233642 كفـءكفـء1752011/02/14 معلم

سالم 2009/02/14 احمد فراج عبد البصیر فراج 2232993 كفـءكفـء1762011/02/14 معلم

المطیعة االعدادیة القبلیھ المشتركة 2009/02/14 احمد قرشي رضوان  على 2231458 كفـءكفـء1772011/02/14 معلم

درنكة اإلعدادیة بنات الجدیدة 2009/02/14 احمد دمحم احمد سید 2232229 كفـءكفـء1782011/02/14 معلم

موشا االعدادیة الجدیدة 2009/02/14 احمد دمحم الفاتح حسن مصطفى 2236225 كفـءكفـء1792011/02/14 معلم

علوان ع الجدیدة 2008/01/10 احمد دمحم خلیفة احمد 2233140 كفـءكفـء1802011/02/14 معلم

أحمد عرابى االبتدائیة بمنقباد 2009/02/14 احمد دمحم سعید عبد الوھاب خشیلھ 2231292 كفـءكفـء1812011/02/14 معلم

المطیعة ث المشتركة 2009/02/14 احمد دمحم سید منصور 2232735 كفـءكفـء1822011/02/14 معلم

نجع عبد الرسول االعدادیة المشتركة 2009/02/14 أحمد دمحم عبد العال سعید 2232853 كفـءكفـء1832011/02/14 معلم

الزاویة اإلعدادیة بنات 2009/02/14 احمد دمحم عبدالباسط فرج هللا 2232786 كفـءكفـء1842011/02/14 معلم

االنتصار بمنقباد 2008/02/09 احمد دمحم عبدالموجود الطیب 2232462 كفـءكفـء1852011/02/28 معلم

موشا االعدادیة الجدیدة 2009/06/27 احمد دمحم دمحمالصادق عبدالحافظ 2233311 كفـءكفـء1862011/06/27 معلم

فصول عزبة جودة 2009/02/14 احمد دمحم مصطفى حمدان 2232287 كفـءكفـء1872011/02/14 معلم
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المطیعة االعدادیة القبلیھ المشتركة 2009/06/27 احمد محمود صدیق احمد 2235517 كفـءكفـء1882011/06/27 معلم

الشیخ عمر مكرم بدرنكة 2009/02/14 احمد محمود على محمود 2231187 كفـءكفـء1892011/02/14 معلم

عزبة نوفل اإلعدادیة المشتركة 2008/05/09 احمد ممدوح دمحم احمد 2375615 كفـءكفـء1902011/06/27 معلم

رشاد المشتركة 2009/02/14 ارینى جرجس حنا میخائیل 2232025 كفـءكفـء1912011/02/14 معلم

اوالد رائق الجدیدة 2008/02/28 اریني مكرم صموئیل حبیب 2219174 كفـءكفـء1922011/02/28 معلم

درنكة البحریة 2009/02/14 اسامة احمد عبد الرازق محفوظ 2230025 كفـءكفـء1932011/02/14 معلم

الزاویة ع بنین 2009/02/14 أسامة رمسیس سابیل قریاقوص 2236453 كفـءكفـء1942011/02/14 معلم

منقباد االعدادیة بنین 2009/06/27 اسامة دمحمین دمحم سالم 2233903 كفـءكفـء1952011/06/27 معلم

بنى غالب المشتركة 2009/02/14 اسامھ امیر بخیت حزین 2231073 كفـءكفـء1962011/02/14 معلم

المطیعة ث المشتركة 2009/06/27 أسامھ جمیل یوسف غطاس 2199841 كفـءكفـء1972011/06/27 معلم

عزبة جودة االبتدائیة 2009/02/14 اسامھ خلیل ابراھیم خلیل 2232276 كفـءكفـء1982011/02/14 معلم

رشاد المشتركة 2009/06/27 اسامھ نبیل سید دمحم 2230547 كفـءكفـء1992011/06/27 معلم

احمد عبد المحسن 2008/02/14 اسراء احمد جالل مصطفى 2231982 كفـءكفـء2002011/02/14 معلم

الزاویة ع بنین 2008/05/08 اسالم  صالح على محمود 2236704 كفـءكفـء2012011/06/27 معلم

الجیش االبتدائیة بنین 1998/08/17 اسالم احمد دمحم احمد 80479 كفـءكفـء2022009/01/25 معلم

المطیعة االعدادیة القبلیھ المشتركة 2009/06/27 اسالم صالح شحاتة احمد 2395877 كفـءكفـء2032011/06/27 معلم

علوان ع الجدیدة 2009/02/14 اسالم دمحم مصطفى  سلیمان 2232584 كفـءكفـء2042011/02/14 معلم
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منقباد االعدادیة بنات 2009/02/14 اسماء  صالح ضاحي بخیت 2231714 كفـءكفـء2052011/02/14 معلم

عزبة ابو القاسم 2009/06/27 أسماء  عبدالحلیم علي دمحم 2232512 كفـءكفـء2062011/06/27 معلم

موشا االعدادیة المشتركة 2009/06/27 اسماء  دمحم عبد المجید فراج 2398609 كفـءكفـء2072011/06/27 معلم

الوحدة المجمعة بریفا 2009/02/28 اسماء ابوالحسن دمحم حسین 2233822 كفـءكفـء2082011/02/28 معلم

التحریر الرسمیة للغات 2009/02/14 اسماء احمد دمحم جمعة 2234327 كفـءكفـء2092011/02/14 معلم

االنتصار االبتدائیة المشتركة بنجع سبع 2008/02/14 أسماء أحمد دمحم قناوى 2236288 كفـءكفـء2102011/02/14 معلم

مجمعة منقباد 2009/06/27 أسماء جابر دمحم أحمد 2201468 كفـءكفـء2112011/06/27 معلم

الجیش 2009/02/14 اسماء جمال الدین حسن قطب 2234798 كفـءكفـء2122011/02/14 معلم

علوان للتعلیم االساسي 2009/02/28 اسماء جمال عبدالجلیل احمد 2234405 كفـءكفـء2132011/02/28 معلم

بنى حسین 2008/02/14 اسماء حسانین احمد حسانین 2234309 كفـءكفـء2142011/02/14 معلم

ابو بكر الصدیق ببنى حسین 2009/02/14 أسماء حسن دمحم عبدالرحیم 2233059 كفـءكفـء2152011/02/14 معلم

ریاض اطفال اسامة بن زید 2009/06/27 اسماء حمدي عبد العزیز دمحم 2233672 كفـءكفـء2162011/06/27 معلم

ً)الزاویة المشتركة سابقا(الجالء بالزاویة  2008/02/14 اسماء خلیفة احمد سلیمان 2233306 كفـءكفـء2172011/02/14 معلم

عزبة نوفل 2009/02/28 اسماء رفعت عربى دمحم 2234679 كفـءكفـء2182011/02/28 معلم

االنتصار بمنقباد 2009/06/27 اسماء رمضان حسن عبد الرحمن 2229522 كفـءكفـء2192011/06/27 معلم

فصول عزبة جودة 2008/02/14 اسماء رمضان محجوب دمحم 2229414 كفـءكفـء2202011/02/14 معلم

العیسویة 2009/02/14 أسماء زھري حسن عبدالھادي 2236109 كفـءكفـء2212011/02/14 معلم
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االنتصار بمنقباد 2009/06/27 أسماء سعد عبد العزیز عبد الحافظ 2228652 كفـءكفـء2222011/06/27 معلم

درنكة االعدادیة الجدیدة بنین 2009/06/27 اسماء سعد فرغلى احمد 2232818 كفـءكفـء2232011/07/01 معلم

درنكة البحریة 2009/06/27 اسماء سعید دمحم سید 2235975 كفـءكفـء2242011/06/27 معلم

رشاد المشتركة 2009/02/28 اسماء سید احمد احمد 2230551 كفـءكفـء2252011/02/28 معلم

عزبة خلف 2009/02/28 أسماء سید عبد الرحمن سلیم 2232886 كفـءكفـء2262011/02/14 معلم

شطب االعدادیة المشتركة 2009/06/27 أسماء سید دمحم سلیمان 2211314 كفـءكفـء2272011/06/27 معلم

الزوایة الثانویة الجدیدة 2008/02/28 أسماء شوقى عبد الحمید متولى 2236360 كفـءكفـء2282011/02/28 معلم

مسرع المشتركة 2009/02/28 اسماء صبره على احمد 2231154 كفـءكفـء2292011/02/28 معلم

احمد عبد المحسن 2008/06/27 اسماء صدقى عبد الصبور عارف 2231168 كفـءكفـء2302011/06/27 معلم

ریفا ع بنین 2008/02/14 اسماء صالح احمد عبد العواض 2235362 كفـءكفـء2312011/02/14 معلم

الثانویة الفنیة بنات 2008/02/14 اسماء صالح دمحم سراج 2236178 كفـءكفـء2322011/02/14 معلم

منقباد االعدادیة بنات 2009/02/28 اسماء عباس عطیھ السید 2231302 كفـءكفـء2332011/02/28 معلم

اسیوط الرسمیة المتمیزة للغات 2004/07/01 اسماء عبد العال عبد الناصر داود 385135 كفـءكفـء2342009/01/22 معلم

الجیش 2008/02/14 اسماء عبد هللا  دمحم على 2146319 كفـءكفـء2352011/02/14 معلم

الزوایة الثانویة الجدیدة 2009/02/28 اسماء عبدالحمید حسین دمحم 2232680 كفـءكفـء2362011/02/28 معلم

اوالد رائق الجدیدة 2009/02/14 اسماء عبدالحمید عثمان دمحم 2232917 كفـءكفـء2372011/02/14 معلم

الشھید أحمد عبد المحسن صالح 2009/06/27 اسماء عبدالرحمن محمود صالح 2234466 كفـءكفـء2382011/06/27 معلم
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مجمعة منقباد 2009/02/14 أسماء عبدالعظیم دمحم خلیل 2202751 كفـءكفـء2392011/02/14 معلم

الھدایا لریاض االطفال 2009/02/14 اسماء علي حسن فرغلى 2233640 كفـءكفـء2402011/02/14 معلم

منقباد الثانویة المشتركة 2008/02/14 أسماء فتحى ابراھیم أحمد 2228722 كفـءكفـء2412011/02/14 معلم

ناصر بالبھیج 2008/02/14 اسماء فواز عبد الرحمن مھران 2229681 كفـءكفـء2422011/02/14 معلم

ریفا ع بنات 2009/02/14 أسماء كامل محمود دمحم 2233723 كفـءكفـء2432011/02/14 معلم

شطب المشتركة 2009/02/14 اسماء دمحم ابراھیم حسین 2233693 كفـءكفـء2442011/02/14 معلم

المطیعة بنین 2009/02/28 أسماء دمحم أحمد غالي 2233850 كفـءكفـء2452011/02/28 معلم

فصول اوالد على االعدادیة المشتركة 2008/02/14 أسماء دمحم حامد دمحم 2233790 كفـءكفـء2462011/02/14 معلم

تمام رمضان الثانویة بموشا 2008/02/14 أسماء دمحم شربینى دمحم 2236363 كفـءكفـء2472011/02/14 معلم

الزاویة ع بنین 2009/02/14 اسماء دمحم عبد العزیز جابر 2232986 كفـءكفـء2482011/02/14 معلم

احمد عبد المحسن 2009/02/14 اسماء دمحم على تھامى 2231192 كفـءكفـء2492011/02/14 معلم

ریفا ع بنات 2008/02/14 اسماء دمحم فتحى السید ابراھیم دمحم الفقى 2232938 كفـءكفـء2502011/02/14 معلم

سالم 2008/06/27 اسماء دمحم دمحم اسماعیل 2234717 كفـءكفـء2512011/06/27 معلم

الجالء 2009/06/27 اسماء دمحم محمود رجب 2236082 كفـءكفـء2522011/06/27 معلم

علوان الثانویة المشتركة 2009/02/14 أسماء دمحمین دمحم سالم 2233692 كفـءكفـء2532011/02/14 معلم

المطیعھ االعدادیة البحریة المشتركة 2009/02/14 اسماء محمود احمد محمود 2233056 كفـءكفـء2542011/02/14 معلم

درنكة االعدادیة الجدیدة بنین 2009/06/27 اسماء محمود دمحم حسین 2234040 كفـءكفـء2552011/06/27 معلم
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رشاد المشتركة 2008/02/14 اسماء ملقى عبد الصادق دمحم حسن 2229263 كفـءكفـء2562011/02/14 معلم

أبو القاسم 2009/02/14 اشرف بدر جابر عبدالحمید 2234816 كفـءكفـء2572011/02/14 معلم

موشا االعدادیة المشتركة 2009/06/27 اشرف كامل سید احمد 2242208 كفـءكفـء2582011/06/27 معلم

2008/02/14 ینایر المتمیزة للغات٢٥روضة ثورة  االء  كمال دمحم احمد 2230261 كفـءكفـء2592011/02/14 معلم

نجع سبع 2009/06/27 األمیر دمحم أحمد عبدهللا حسین 2236028 كفـءكفـء2602011/06/27 معلم

علوان الجدیدة 2008/01/09 البرت جمال حلمي روفائیل 2235426 كفـءكفـء2612011/02/28 معلم

فصول اوالد على االعدادیة المشتركة 2009/02/14 الحسن دمحم عثمان ثابت 2234789 كفـءكفـء2622011/02/14 معلم

المطیعھ االعدادیة البحریة المشتركة 2009/02/14 الحسینى دمحم صدیق مكاوى 2236046 كفـءكفـء2632011/02/14 معلم

ریفا الثانویة المشتركة 2009/02/28 السعودى محمود كامل عبد المجید 2233019 كفـءكفـء2642011/02/28 معلم

اسامة بن زید 2011/02/28 الشیماء احمد عبدالعزیز محمود 2234058 كفـءكفـء2652011/02/28 معلم

الثانویة الفنیة بنات 2009/02/28 الشیماء جالل عبد المعطى دمحم 2230755 كفـءكفـء2662011/02/28 معلم

اسكندریة الثورة تعلیم أساسى الجدیدة 2009/06/27 الشیماء عبد هللا أحمد حسن 2231644 كفـءكفـء2672011/06/27 معلم

المطیعة الجدیدة المشتركة 2009/02/28 الشیماء عبدالعاطى فرغلى سید 2234682 كفـءكفـء2682011/02/28 معلم

الشركة السعودیة المصریة 2009/06/27 الشیماء فرغلى دمحم دمحم 2234111 كفـءكفـء2692011/06/27 معلم

النمایسة 2009/02/14 الشیماء محمود عبد الناصر ھاشم 2231840 كفـءكفـء2702011/02/14 معلم

شطب المشتركة 2009/02/14 الشیماء مصطفى مجلى نصیر 2233708 كفـءكفـء2712011/02/14 معلم

منقباد الثانویة المشتركة 2009/02/14 الفت عاطف ثابت شحاتھ 2233786 كفـءكفـء2722011/02/14 معلم
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البورة 2009/02/14 الفت عبد الجابر فارس رزق 2192173 كفـءكفـء2732011/02/14 معلم

نجع سبع الثانویھ 2009/02/28 الفت میالد یوسف جرجس 2236005 كفـءكفـء2742011/02/28 معلم

جزیرة االكراد 2007/04/30 الفرید داؤود رزق شحاتھ 2201876 كفـءكفـء2752011/02/14 معلم

موشا االعدادیة المشتركة 2009/02/28 المدثر اسماعیل احمد مصطفى 2233772 كفـءكفـء2762011/02/28 معلم

موشا بنین 2009/02/14 الھام احمد فضل حسن 87194 كفـءكفـء2772011/02/14 معلم

قریة اسكندریة الثورة اإلبتدائیة الجدیدة 2009/02/14 الھام عبد الرحیم عبد الرازق احمد 2232334 كفـءكفـء2782011/02/14 معلم

شطب المشتركة 2009/06/27 الھام فرغلى أحمد حسن 2233787 كفـءكفـء2792011/06/27 معلم

موشا االعدادیة الجدیدة 2008/06/27 إلھام دمحم دمحم أبو زید 2234392 كفـءكفـء2802011/06/27 معلم

درنكة االعدادیة القدیمة بنات 2008/02/28 الھام نادى عبدالشھید حنس 2234694 كفـءكفـء2812011/02/28 معلم

الزاویة الجدیدة 2009/02/28 ام كلثوم دمحم احمد سید 2232783 كفـءكفـء2822011/02/14 معلم

"الھدایا " الشھید عبد الناصر محمود احمد عاشور  2009/02/28 أم ھاشم عبد الناصر عبد الحمید حسن 2237373 كفـءكفـء2832011/02/28 معلم

شطب المحطة المشتركة 2009/02/14 أم ھاشم على عبد الغنى ابراھیم 2234305 كفـءكفـء2842011/02/14 معلم

عزبة نوفل 2009/02/14 امال  مكرم هللا على  دمحم 2236385 كفـءكفـء2852011/02/14 معلم

التحریر الرسمیة للغات 2009/06/27 آمال اسماعیل احمد دمحم 2235937 كفـءكفـء2862011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق ببنى حسین 2009/02/14 امال حنفي محمود دمحم 2233096 كفـءكفـء2872011/02/14 معلم

الزاویة الحدیثة 2009/02/14 امال رجب حجازى احمد 2232812 كفـءكفـء2882011/02/14 معلم

اسیوط االھلیة 2008/06/27 امال رمزى عبدالشھید جورجى 2232795 كفـءكفـء2892011/06/27 معلم
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منقباد االعدادیة بنات 2008/02/14 أمال صابر عبدالرحیم بیومى 2201608 كفـءكفـء2902011/02/14 معلم

درنكة البحریة 2009/02/14 امال عبد العال محمود احمد 2234120 كفـءكفـء2912011/02/14 معلم

بنى حسین 2009/02/14 آمال عبدالحمید احمد محمود 2235568 كفـءكفـء2922011/02/14 معلم

احمد عبد المحسن 2009/02/28 امال عبدالناصر عبدالسالم دمحم 2232898 كفـءكفـء2932011/02/14 معلم

سالم 2008/02/14 آمال دمحم ضوى احمد 2145071 كفـءكفـء2942011/02/14 معلم

الولیدیة بنات 2009/02/28 امال دمحم مصطفي علي 2233065 كفـءكفـء2952011/02/28 معلم

ریاض اطفال اسامة بن زید 2009/02/14 امال نصر توفیق جندي 83311 كفـءكفـء2962011/02/14 معلم

اوالد ابراھیم 2008/06/27 امانى  فتحى عبدهللا بشتا 2231636 كفـءكفـء2972011/06/27 معلم

حضانة مدرسة الوحدة العربیة 2009/02/14 امانى احمد ابراھیم مرسى 2231308 كفـءكفـء2982011/02/14 معلم

اوالد ابراھیم 2009/02/28 امانى ثروت ھالل كامل 2232204 كفـءكفـء2992011/02/28 معلم

بنى حسین 2008/02/14 امانى حسن دمحم امین 2232721 كفـءكفـء3002011/02/14 معلم

درنكة اإلعدادیة بنات الجدیدة 2009/02/14 أمانى داؤود رزق شحاتة 2201855 كفـءكفـء3012011/02/14 معلم

دیر ریفا 2009/02/14 امانى رزق عبد المالك حنا هللا 2229604 كفـءكفـء3022011/02/14 معلم

قریة اسكندریة الثورة اإلبتدائیة الجدیدة 2009/02/14 امانى سمیر ثابت بولس 2231178 كفـءكفـء3032011/02/14 معلم

ناصر منقباد 2008/06/27 امانى عبد الحكیم دمحم رشدى 2231827 كفـءكفـء3042011/06/27 معلم

دیر درنكة ع الجدیدة 2009/02/14 امانى عبدالمنعم سید ضاحى 2231057 كفـءكفـء3052011/02/14 معلم

)جزیرة الطوابیة(الشھید حسانین جابر سید على 2008/02/14 امانى عید شحاتھ منصور 2232695 كفـءكفـء3062011/02/14 معلم
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دیر درنكة ع الجدیدة 2009/06/27 أمانى فوزى دمحم یونس 2233994 كفـءكفـء3072011/06/27 معلم

منقباد بنات 2009/02/14 امانى دمحم على  ابو الحسن 2236301 كفـءكفـء3082011/02/14 معلم

أوالد رائق اإلعدادیة 2009/06/27 امانى دمحم مصطفى على 2234516 كفـءكفـء3092011/06/27 معلم

سالم 2009/02/14 امانى مصطفى محمود شحاتة 2231801 كفـءكفـء3102011/02/14 معلم

العدر االعدادیة 2008/02/14 امانى یوسف نجیب عطا هللا 2232017 كفـءكفـء3112011/02/14 معلم

الولیدیة بنات 2008/02/14 اماني  احمد دمحم خلیفھ 2232839 كفـءكفـء3122011/02/14 معلم

روصة الولیدیة 2009/06/27 اماني انور دمحم قناوي 2398745 كفـءكفـء3132011/06/27 معلم

علوان الجدیدة 2009/02/14 امجد جورجى زكى مرجان 2233631 كفـءكفـء3142011/02/14 معلم

بنى حسین 2009/02/28 امل ایھاب أحمد نصر 2232650 كفـءكفـء3152011/02/28 معلم

ام المؤمنین 2009/02/14 امل جالل عبدالوارث عیسى 2231607 كفـءكفـء3162011/02/14 معلم

اوالد على االبتدائیة المشتركة 2008/02/14 امل رشاد عبد الفتاح احمد 2253619 كفـءكفـء3172011/02/14 معلم

درنكة القبلیة 2009/06/27 امل رفیق عبد الظاھر حجازى 2303193 كفـءكفـء3182011/06/27 معلم

الشغبة االعدادیة المشتركة 2009/02/14 امل عبد العظیم محمود احمد 2234075 كفـءكفـء3192011/02/14 معلم

اوالد رائق االبتدائیة الجدیدة 2009/02/14 امل عبد المحسن السید عبد المحسن 2235687 كفـءكفـء3202011/02/14 معلم

دیر درنكة للتعلیم االساسى 2008/02/14 امل عشم هللا فایز حبیش 2232364 كفـءكفـء3212011/02/14 معلم

العدر االعدادیة 2009/02/28 امل دمحم على عبدالوھاب 2188118 كفـءكفـء3222011/02/28 معلم

فصول عزبة جودة 2008/02/14 امل مصطفى دمحم حسنین 2233563 كفـءكفـء3232011/02/14 معلم
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الشیخ عبد العزیز محمود 2009/02/14 أمنة دمحم أحمد جالل 87540 كفـءكفـء3242011/02/14 معلم

منقباد للتعلیم األساسى 2007/05/07 امیر ابراھیم ثابت اسكندس 2234692 كفـءكفـء3252011/06/27 معلم

نجع عبد الرسول االعدادیة المشتركة 2009/06/27 امیر امیل فكري نوس 2231832 كفـءكفـء3262011/06/27 معلم

الجیش 2009/02/14 امیر تادرس بدیع تادرس 2234791 كفـءكفـء3272011/02/14 معلم

سعید اباظة 2009/02/14 امیر رومانى شحاتة كیرلس 89869 كفـءكفـء3282011/02/14 معلم

مسرع المشتركة 2009/02/14 امیر صبري عزیز سعد 2232937 كفـءكفـء3292011/02/14 معلم

نجوع بنى حسین االعدادیة 2009/02/14 امیر میالد فوزى باشا 2231275 كفـءكفـء3302011/02/14 معلم

بنى حسین 2008/06/27 أمیرة أحمد عمر عبد الرازق 2234299 كفـءكفـء3312011/06/27 معلم

اسكندریة الثورة تعلیم أساسى الجدیدة 2009/02/28 امیرة ارمیا حنا یسى 2232342 كفـءكفـء3322011/02/28 معلم

على بن ابى طالب بشطب 2009/02/28 أمیرة بدرى دمحم حسن 2231692 كفـءكفـء3332011/02/28 معلم

فصول اوالد على االعدادیة المشتركة 2009/02/14 أمیرة جمال دمحم فرغلي 2233748 كفـءكفـء3342011/02/14 معلم

اسكندریة الثورة تعلیم أساسى الجدیدة 2009/02/28 امیرة حمدى عبد الباقى عبد المجید 2229515 كفـءكفـء3352011/02/28 معلم

سالم 2009/02/28 امیرة سید سلیمان احمد 2231773 كفـءكفـء3362011/02/28 معلم

السالم االعدادیة المشتركة بمنقباد 2009/06/27 امیرة طایع سلیم محمود 2236679 كفـءكفـء3372011/06/27 معلم

درنكة االعدادیة الجدیدة بنین 2008/06/27 امیره قطب سید مصطفى 2232828 كفـءكفـء3382011/07/01 معلم

اسیوط الثانویة بنات بدار المعلمات 2009/02/14 امیره دمحم امین عبد الحافظ حفنى 2232237 كفـءكفـء3392011/02/14 معلم

الشھید أحمد عبد المحسن صالح 2009/06/27 امیمھ احمد دمحم احمد 2234368 كفـءكفـء3402011/06/27 معلم
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درنكة البحریة 2008/02/14 انجى  جرانت ممتاز حبیب 2231688 كفـءكفـء3412011/02/14 معلم

دیر درنكة للتعلیم االساسى 2009/06/27 انجى الیشع یوسف عبدالمسیح 2234230 كفـءكفـء3422011/06/27 معلم

منقباد االعدادیة بنات 2009/02/14 إنجى إیلیا فوزى جورجى 2194451 كفـءكفـء3432011/02/14 معلم

سعید اباظة 2008/02/14 انجى زكریا فھیم اسكندر 2230200 كفـءكفـء3442011/02/14 معلم

ریفا الثانویة المشتركة 2008/02/14 انجى ظریف فؤاد عزیز 2231206 كفـءكفـء3452011/02/14 معلم

دیر درنكة للتعلیم االساسى 2009/02/14 انجى عیاد لبیب ابادیر 2233297 كفـءكفـء3462011/02/14 معلم

الزاویة ع بنین 2009/02/14 اندرو رأفت بطرس سلیمان 2188157 كفـءكفـء3472011/02/14 معلم

دیر درنكة ع الجدیدة 2011/06/27 انصاف دمحم حسن  رشوان 2231059 كفـءكفـء3482011/06/27 معلم

البورة 2009/02/14 أنصاف نصحى إبراھیم توفیق 2192141 كفـءكفـء3492011/02/14 معلم

موشا االعدادیة المشتركة 2009/06/27 انعام عبد الكریم حسن  دمحم 2241360 كفـءكفـء3502011/06/27 معلم

ناصر بالبھیج 2009/02/14 آیات جالل دمحم غالب 2228645 كفـءكفـء3512011/02/14 معلم

الھدایا لریاض االطفال 2009/02/28 آیات حمزة حسین سید 75338 كفـءكفـء3522011/02/28 معلم

المطیعھ االعدادیة البحریة المشتركة 2009/02/14 ایات دمحم ھاشم  حسن 2226888 كفـءكفـء3532011/02/14 معلم

سعید اباظة 2009/06/27 آیات مصطفى فرغلى فرغلى 2236221 كفـءكفـء3542011/06/27 معلم

الشركة السعودیة المصریة للتعمیر 2009/02/14 ایرین اسحق منصور نخلة 2230433 كفـءكفـء3552011/02/14 معلم

الزاویة الجدیدة 2008/02/14 ایرین جمال حرز بالطس 2233063 كفـءكفـء3562011/02/14 معلم

بنى حسین 2009/02/14 ایرین سمعان كامل سدراك 2171559 كفـءكفـء3572011/02/14 معلم
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الشركة السعودیة المصریة للتعمیر 2009/02/14 ایرینى اشرف فوزي شاكر 2230437 كفـءكفـء3582011/02/14 معلم

التحریر الرسمیة للغات 2008/02/14 ایرینى سعد سولایر بسطوروس 2143937 كفـءكفـء3592011/02/14 معلم

رشاد المشتركة 2008/02/14 ایرینى سعدالدین رفعت رزق مكاریوس 2232035 كفـءكفـء3602011/02/14 معلم

اوالد رائق الجدیدة 2009/06/27 ایرینى صبحى ناجح ناشد 2232909 كفـءكفـء3612011/06/27 معلم

سعد بن ابى وقاص االبتدائیھ بمنقباد 2009/02/28 إیرینى لحظى بشرى سایح 2194947 كفـءكفـء3622011/02/28 معلم

شطب الثانویة 2009/02/14 ایرینى ممدوح اسحق صادق 2232146 كفـءكفـء3632011/02/14 معلم

مسرع 2009/06/27 ایرینى موریس منصور شحاتھ 2231078 كفـءكفـء3642011/07/01 معلم

درنكة االبتدائیة الجدیدة 2009/02/14 ایرینى یوسف شوقى فؤاد 2232720 كفـءكفـء3652011/02/14 معلم

نجوع بنى حسین االعدادیة 2008/02/14 ایریني فتحي فرید برنابا 2232902 كفـءكفـء3662011/02/14 معلم

مسرع الثانویة المشتركة 2009/02/14 ایفا جمال انور غالى 2230579 كفـءكفـء3672011/02/14 معلم

2009/06/27 صالح سالم االعدادیة المشتركة ایفون  شحاتة عطا  ینى 2136986 كفـءكفـء3682011/07/01 معلم

أحمد عرابى االبتدائیة بمنقباد 2009/06/27 ایفون عاطف عبد هللا ملك 2231077 كفـءكفـء3692011/06/27 معلم

ناصر بالبھیج 2009/06/27 ایفون مجدى تادروس تاوضروس 2234706 كفـءكفـء3702011/06/27 معلم

الزاویة اإلعدادیة بنات 2009/06/27 ایمان  جمال  احمد  عبدالمجید 2235361 كفـءكفـء3712011/06/27 معلم

بنى غالب 2009/02/14 ایمان ابوالعال دمحم ابوالعال 2231208 كفـءكفـء3722011/02/14 معلم

الوحدة المجمعة بموشا 2009/02/14 إیمان أحمد بكر أحمد 2203437 كفـءكفـء3732011/02/14 معلم

درنكة اإلعدادیة بنات الجدیدة 2009/02/14 ایمان احمد فرج ثابت 2233299 كفـءكفـء3742011/02/14 معلم
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انس بن مالك بالمطیعة 2008/06/27 ایمان جمال عبد العزیز عبد المنعم 2064742 كفـءكفـء3752011/06/27 معلم

قرقارص 2009/06/27 ایمان جمال دمحم سید 2233680 كفـءكفـء3762011/06/27 معلم

)جزیرة الطوابیة(الشھید حسانین جابر سید على 2009/02/14 ایمان حسن سعد حسن 2232608 كفـءكفـء3772011/02/14 معلم

ریاض اطفال اسامة بن زید 2009/02/14 ایمان حماد على حماد 2230561 كفـءكفـء3782011/02/14 معلم

مسرع 2009/02/14 ایمان حمدى خلیفة مھران 2231539 كفـءكفـء3792011/02/14 معلم

الشیخ عمر مكرم بدرنكة 2009/02/28 ایمان رزق بخیت عبدهللا 2234742 كفـءكفـء3802011/02/28 معلم

2009/06/27 ینایر المتمیزة للغات٢٥روضة ثورة  ایمان رمضان ثابت سید 2228194 كفـءكفـء3812011/06/27 معلم

المطیعة ث المشتركة 2009/02/14 إیمان عاطف على فراج 2236294 كفـءكفـء3822011/02/14 معلم

روضة مدرسة الطلیعة اإلبتدائیة 2008/02/14 ایمان عبد المحسن سالم عبد القادر 84777 كفـءكفـء3832011/02/14 معلم

اوالد على االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 إیمان عوني فام سالمة 2233646 كفـءكفـء3842011/02/14 معلم

روضة مدرسة الطلیعة اإلبتدائیة 2008/06/27 ایمان فتحي محمود ابراھیم 2244401 كفـءكفـء3852011/06/27 معلم

شطب المحطة المشتركة 2009/02/14 إیمان كامل خلف فام 2235611 كفـءكفـء3862011/02/14 معلم

فصول الحمراءالریاضیة بنات 2009/02/28 ایمان دمحم احمد حسین 2233041 كفـءكفـء3872011/02/28 معلم

احمد عبد المحسن 2008/02/28 ایمان دمحم رفعت محمود احمد 2231162 كفـءكفـء3882011/02/28 معلم

مجمعة ریفا 2009/06/27 ایمان دمحم على مھران 2236262 كفـءكفـء3892011/06/27 معلم

منقباد للتعلیم األساسى 2008/06/27 ایمان دمحم دمحم احمد 2233332 كفـءكفـء3902011/06/27 معلم

ناصر بالبھیج 2008/06/27 ایمان دمحم محمود دمحم 2231754 كفـءكفـء3912011/06/27 معلم
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نجع سبع 2008/02/14 ایمان دمحم محمود ھدیة 2187912 كفـءكفـء3922011/02/14 معلم

ریفا ع بنات 2009/02/28 ایمان محمود عیسى محمود 2232775 كفـءكفـء3932011/02/28 معلم

روضة مدرسة الرعایة المتكاملة بأسیوط 2009/06/27 إیمان محمود دمحم محمود 2236416 كفـءكفـء3942011/06/27 معلم

مجمعة منقباد 2009/02/14 ایمان نادى حسین قاسم 2233910 كفـءكفـء3952011/02/14 معلم

أوالد رائق اإلعدادیة 2009/06/27 ایمان یوسف عبدالحمید یونس 2234224 كفـءكفـء3962011/06/27 معلم

عزبة ابو القاسم 2008/02/28 أیمن  مصطفي صدیق حفني 2232621 كفـءكفـء3972011/02/28 معلم

الشیخ عبد العزیز محمود بدرنكھ 2009/02/28 ایمن سمیر شالح قلدس 2230332 كفـءكفـء3982011/02/14 معلم

منقباد للتعلیم األساسى 2009/02/28 أیمن صابر مختار روسیا 2198930 كفـءكفـء3992011/02/28 معلم

منقباد الثانویة المشتركة 2008/01/09 أیمن كامل فھمى حفظ هللا 2231086 كفـءكفـء4002011/02/14 معلم

الزھراء االبتدائیة المشتركة 2008/02/14 ایناس عبد الرحمن تاج العارفین عبد الرحمن 2137304 كفـءكفـء4012011/02/14 معلم

نجع سبع 2008/02/14 ایناس دمحم عثمان عبدالحافظ 2234761 كفـءكفـء4022011/02/14 معلم

الزاویة الجدیدة 2009/06/27 ایھاب بكرى سید محمود 2233310 كفـءكفـء4032011/06/27 معلم

علوان الثانویة المشتركة 2009/02/14 ایھاب جمال انور غالى 2230583 كفـءكفـء4042011/02/14 معلم

الزوایة الثانویة الجدیدة 2009/02/14 ایھاب كامل فھمي حفظ هللا 2232583 كفـءكفـء4052011/02/14 معلم

اوالد ابراھیم 2009/02/14 ایھاب كمال حلمى بسطا 2233285 كفـءكفـء4062011/02/14 معلم

مصطفى حسانین ث المشتركة بدرنكة 2009/02/14 ایھاب ناجى ریاض رزق 2228277 كفـءكفـء4072011/02/14 معلم

بھیج الجدیدة 2007/12/24 باسم اسحق منصور نخلھ 2209193 كفـءكفـء4082011/02/14 معلم
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الزاویة ع بنین 2009/02/14 باسم جمال شحاتة سیدھم 2232000 كفـءكفـء4092011/02/14 معلم

احمد عبد المحسن 2007/07/04 باسم سلطان سیدھم عبودة 2234477 كفـءكفـء4102011/06/27 معلم

أبو بكر الصدیق ببنى حسین 2009/06/27 بدریھ دمحم مصطفى حسین 2401190 كفـءكفـء4112011/06/27 معلم

عزبة نوفل 2009/02/14 برسوم مسعد نوار بخیت 2235920 كفـءكفـء4122011/02/14 معلم

روضة نجع سبع المشتركة 2009/02/14 بسمة نبیل دمحم أحمد 2236096 كفـءكفـء4132011/02/14 معلم

الوحدة العربیة بالزاویة 2009/06/27 بولس ادوارد زاخر میخائیل 2231994 كفـءكفـء4142011/06/27 معلم

دیر درنكة ع الجدیدة 2009/06/27 بیتر سمیر سعد متى 2236706 كفـءكفـء4152011/06/27 معلم

انس بن مالك بالمطیعة 2009/02/28 بیتر سمیر عشم شفیق 2235484 كفـءكفـء4162011/02/28 معلم

الھدایا اإلعدادیة 2009/02/14 بیتر عزت الفى اسرائیل 2199130 كفـءكفـء4172011/02/14 معلم

الزاویة اإلعدادیة بنات 2009/02/14 بیشوى میخائیل شفیق مسعد 2231859 كفـءكفـء4182011/02/14 معلم

فصول اوالد على االعدادیة المشتركة 2009/06/27 بیشوي ھالل عزیز بشاي 2233636 كفـءكفـء4192011/06/27 معلم

منقباد للتعلیم األساسى 2008/06/27 تحیة كامل دمحم حسین 2233334 كفـءكفـء4202011/06/27 معلم

موشا االبتدائیة الجدیدة 2009/06/27 تریزا فاروق ونس عبد الشھید 2199803 كفـءكفـء4212011/06/27 معلم

الشعراوى 2009/02/14 تغرید دمحم ھاشم بكر 2234069 كفـءكفـء4222011/02/14 معلم

سعید اباظة 2009/02/28 تغرید محمود كامل محمود 2236222 كفـءكفـء4232011/02/28 معلم

الشركة السعودیة المصریة للتعمیر 2008/02/28 تیسیر عزت عبد الحمید محفوظ 2230734 كفـءكفـء4242011/02/28 معلم

بنى غالب االبتدئیة للتعلیم االساسى 2008/02/14 تیسیر دمحم على سید 2231181 كفـءكفـء4252011/02/14 معلم
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مسرع المشتركة 2009/06/27 ثروت صالح جمعھ ابراھیم 2228132 كفـءكفـء4262011/06/27 معلم

اسیوط-النوراالبتدائیة للمكفوفین.م 2009/02/28 ثریا دمحم نجیب حسانین 2232996 كفـءكفـء4272011/02/28 معلم

شطب المحطة 2008/06/27 ثناء سید نصر سید 2235639 كفـءكفـء4282011/06/27 معلم

الشعراوى 2009/06/27 ثناء كمال سید احمد 2233294 كفـءكفـء4292011/06/27 معلم

درنكة القبلیة 2009/02/14 جادالرب فتحى جادالرب فرغلى 2232395 كفـءكفـء4302011/02/14 معلم

الشیخ عبد العزیز محمود بدرنكھ 2008/02/14 جاكلین شوقى جاد فھیم 2234943 كفـءكفـء4312011/02/14 معلم

المطیعة االعدادیة القبلیھ المشتركة 2009/02/14 جاكلین مشیل شاكر لدید 2231867 كفـءكفـء4322011/02/14 معلم

مسرع المشتركة 2009/02/28 جاكلین یوسف عبدالمالك ملطى 2188097 كفـءكفـء4332011/02/28 معلم

فصول اوالد على االعدادیة المشتركة 2009/02/28 جانیت سمیر عمانوئیل ھرمینا 2232522 كفـءكفـء4342011/02/28 معلم

شطب االعدادیة المشتركة 2009/02/14 جمال احمد كامل حسن 2232978 كفـءكفـء4352011/02/14 معلم

الزاویة الحدیثة 2009/06/27 جمال عبدالعظیم احمد  حسنین 2231303 كفـءكفـء4362011/06/27 معلم

المطیعھ االعدادیة البحریة المشتركة 2008/06/27 جمالت دمحم عبده جوده 2231280 كفـءكفـء4372011/06/27 معلم

نزلة عبد الاله 2009/02/14 جھاد حسنى یونس محمود 2229536 كفـءكفـء4382011/02/14 معلم

نجع عبد الرسول للتعلیم االساسى 2009/06/27 جوزیف ممدوح توفیق اسرائیل 2231103 كفـءكفـء4392011/06/27 معلم

انس بن مالك بالمطیعة 2009/02/28 جوزیف ممدوح لطفى فام 2228306 كفـءكفـء4402011/02/28 معلم

مسرع المشتركة 2009/02/14 جون مكرم رزق حنا 2231677 كفـءكفـء4412011/02/14 معلم

موشا االعدادیة الجدیدة 2009/06/27 جیھان أحمد حلمي صالح 2234409 كفـءكفـء4422011/06/27 معلم
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)جزیرة الطوابیة(الشھید حسانین جابر سید على 2008/02/14 جیھان سرحان عبدالحمید فرغلى 2231413 كفـءكفـء4432011/02/14 معلم

روضة مدرسة الرعایة المتكاملة بأسیوط 2009/06/27 جیھان سید على ابراھیم 2236249 كفـءكفـء4442011/06/27 معلم

الزوایة الثانویة الجدیدة 2009/02/28 حازم حسنین احمد حسنین 2188585 كفـءكفـء4452011/02/28 معلم

ریفا ع بنات 2009/02/14 حازم عبد السالم راضى دمحم 2237456 كفـءكفـء4462011/02/14 معلم

الشركھ السعودیة االعدادیة بسالم 2008/01/13 حجازي أحمد حسانین دمحم 2233077 كفـءكفـء4472011/02/14 معلم

بنى حسین 2009/02/14 حسام الدین البدرى عبد المبدى عساف 2231189 كفـءكفـء4482011/02/14 معلم

اسیوط-مدرسةالنوراالعدادیةللمكفوفین 2009/06/27 حسام الدین جالل عبدالمعطى احمد 2188010 كفـءكفـء4492011/07/01 معلم

بنى حسین 2009/06/27 حسام الدین محمود عبد المعز دردیر 2233090 كفـءكفـء4502011/07/01 معلم

نجع عبد الرسول 2009/02/28 حسام الدین مصطفى عبدالرحمن ابوالحسن 2231282 كفـءكفـء4512011/02/28 معلم

منقباد االعدادیة بنین 2008/02/14 حسام جالل على حمید 2233148 كفـءكفـء4522011/02/14 معلم

أبو القاسم 2009/02/14 حسام حسنى صدیق حفنى 2228354 كفـءكفـء4532011/02/14 معلم

تمام رمضان الثانویة بموشا 2009/02/14 حسام عطیھ راغب عطیھ 2232208 كفـءكفـء4542011/02/14 معلم

السالم ببھیج 2009/02/14 حسام میالد سعید جرجس 2234739 كفـءكفـء4552011/02/14 معلم

شطب الجدیدة للتعلیم األساسى 2009/02/14 حسن ابراھیم دسوقى على 2228941 كفـءكفـء4562011/02/14 معلم

شطب الجدیدة للتعلیم األساسى 2009/02/14 حسن بدري حسین دمحم 2233784 كفـءكفـء4572011/02/14 معلم

اوالد ابراھیم 2009/02/28 حسن حسنى صالح حسن 2232530 كفـءكفـء4582011/02/28 معلم

موشا االعدادیة المشتركة 2007/12/25 حسن سعد ابراھیم احمد 2233095 كفـءكفـء4592011/02/14 معلم
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سعد بن ابى وقاص االبتدائیھ بمنقباد 2009/02/28 حسن عثمان جابر  حسانین 2194475 كفـءكفـء4602011/02/28 معلم

موشا االعدادیة المشتركة 2009/02/14 حسن دمحم امین بدیر 2233103 كفـءكفـء4612011/02/14 معلم

قرقارص ع 2009/06/27 حسن دمحم سید عبدالعال 2234806 كفـءكفـء4622011/07/01 معلم

النمایسة 2009/02/28 حسن دمحم مراد حسن 2231134 كفـءكفـء4632011/02/28 معلم

ریفا الثانویة المشتركة 2009/02/14 حسن مصطفى حسین حسنین 2206361 كفـءكفـء4642011/02/14 معلم

الخلفاء الراشدین بموشا 2009/06/27 حسناء  صابر حسن موسى 2242079 كفـءكفـء4652011/06/27 معلم

عزبة جودة االبتدائیة 2009/02/28 حسنى بدارى احمد دمحم 2232037 كفـءكفـء4662011/02/28 معلم

نجع عبد الرسول 2009/02/14 حسنى جابر عبد المالك شحاتھ 2254693 كفـءكفـء4672011/02/14 معلم

جزیرة االكراد 2009/02/14 حسنى عبد العزیز سید عمر 2235355 كفـءكفـء4682011/02/14 معلم

عصمت عفیفى بنات 2009/02/28 حسنى محمود دمحم عبدالعال 2230798 كفـءكفـء4692011/02/28 معلم

روضة نجع سبع المشتركة 2009/06/27 حسنیھ درویش دمحم بدوى 2231698 كفـءكفـء4702011/06/27 معلم

نجع عبد الرسول 2009/02/14 حسین سعد حسن باطش 2233706 كفـءكفـء4712011/02/14 معلم

الھدایا اإلعدادیة 2009/06/27 حسین سعد دمحم مصطفي 2232556 كفـءكفـء4722011/06/27 معلم

الشغبة الجدیدة 2009/02/14 حسین صابر على أحمد 2231868 كفـءكفـء4732011/02/14 معلم

الوحدة العربیة بالزاویة 2009/06/27 حسین عنتر جابر حسنین 2375300 كفـءكفـء4742011/07/01 معلم

الشغبة الجدیدة 2009/06/27 حسین غویل على غویل 2231866 كفـءكفـء4752011/06/27 معلم

بنى حسین 2009/02/14 حسین دمحم الطیب حسین على 2233036 كفـءكفـء4762011/02/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

سعید اباظة 2009/02/14 حكمت حسنى محمود دمحم 2236237 كفـءكفـء4772011/02/14 معلم

عزبة نوفل 2009/02/28 حماده بكر دمحم خلیل 2235958 كفـءكفـء4782011/02/28 معلم

دیرریفا 2009/02/28 حماده صالح الدین دمحم الشحات 2229614 كفـءكفـء4792011/02/28 معلم

احمد عبد المحسن 2007/08/29 حنان احمد جمال مصطفى عبد الحلیم 2231183 كفـءكفـء4802011/02/14 معلم

مجمعة منقباد 2009/02/14 حنان ایلیا رزق مینا 2200327 كفـءكفـء4812011/02/14 معلم

الشیخ عبد العزیز محمود بدرنكھ 2009/02/28 حنان تواب  فھمى فام 2231065 كفـءكفـء4822011/02/28 معلم

سالم 2008/06/27 حنان زاھر عیاد فرج 2234252 كفـءكفـء4832011/06/27 معلم

عمر بن عبد العزیز المشتركة 2008/07/01 حنان شعبان بدر أیوب 2236231 كفـءكفـء4842011/02/14 معلم

درنكة االبتدائیة الجدیدة 2009/02/14 حنان عبد الكریم دمحم جاد 2232813 كفـءكفـء4852011/02/14 معلم

ناصر بالبھیج 2009/02/14 حنان على سید على 2231691 كفـءكفـء4862011/02/14 معلم

مسرع 2009/02/14 حنان فوزي نصیف فھمي 2234470 كفـءكفـء4872011/02/14 معلم

الشركة السعودیة المصریة للتعمیر 2009/06/27 حنان كمال فایز زكى 2234714 كفـءكفـء4882011/06/27 معلم

الشیخ عبد العزیز محمود 2008/02/14 حنان دمحم عبد العاطى عبد الاله 2230271 كفـءكفـء4892011/02/14 معلم

ریاض اطفال اسامة بن زید 2008/02/14 حنان نعیم عزیز عطا هللا 2231784 كفـءكفـء4902011/02/14 معلم

موشا االبتدائیة الجدیدة 2009/02/14 خالد سلیمان محمود عبد الرحمن 2204989 كفـءكفـء4912011/02/14 معلم

الجامعة الموحدة االعدادیة 2009/06/27 خالد سید ھاشم منصور 2236069 كفـءكفـء4922011/06/27 معلم

أوالد رائق اإلعدادیة 2007/05/03 خالد عبد هللا عبد العزیز عبد هللا 2230621 كفـءكفـء4932011/06/27 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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علوان ع الجدیدة 2008/01/09 خالد دمحم مصطفى حسانین 2231817 كفـءكفـء4942011/02/28 معلم

المطیعة االعدادیة القبلیھ المشتركة 2009/02/14 خالد مصطفى عبدالرحیم على 2234737 كفـءكفـء4952011/02/14 معلم

درنكة القبلیة 2009/06/27 خدیجة ناصر احمد سید 2236459 كفـءكفـء4962011/06/27 معلم

ً)الزاویة المشتركة سابقا(الجالء بالزاویة  2008/01/09 خضیر سید احمد دمحم 2233331 كفـءكفـء4972011/02/14 معلم

فصول عزبة جودة 2009/06/27 خلیل میخائیل خلیل سلیمان 2235294 كفـءكفـء4982011/06/27 معلم

الزاویة اإلعدادیة بنات 2008/05/08 خمیس بكر دمحم دمحم 2231293 كفـءكفـء4992011/06/27 معلم

قرقارص ع 2004/06/11 خمیس دمحم سید احمد 2231871 كفـءكفـء5002011/06/27 معلم

ریاض اطفال اسامة بن زید 2009/02/28 دالیا  احمد  دمحم  عاصم 2235383 كفـءكفـء5012011/02/28 معلم

دیرریفا 2009/02/14 دالیا أحمد امام عبد الرحیم 2229640 كفـءكفـء5022011/02/14 معلم

الزاویة اإلعدادیة بنات 2008/02/14 دالیا انور محمود دمحم 2233002 كفـءكفـء5032011/02/14 معلم

المطیعھ االعدادیة البحریة المشتركة 2009/06/27 دالیا خلھ كامل شكر هللا 2236080 كفـءكفـء5042011/07/01 معلم

ریاض اطفال اسامة بن زید 2004/07/01 دالیا سید احمد عثمان 88536 كفـءكفـء5052009/01/25 معلم

ریفا الثانویة المشتركة 2008/02/14 دالیا نادى عزیز میخائیل 2231087 كفـءكفـء5062011/02/14 معلم

منقباد للتعلیم األساسى 2009/02/28 دعاء احمد ابراھیم سید 2233336 كفـءكفـء5072011/02/28 معلم

المطیعة االعدادیة القبلیھ المشتركة 2009/02/14 دعاء احمد عمار على 2231468 كفـءكفـء5082011/02/14 معلم

المطیعة االعدادیة القبلیھ المشتركة 2009/02/14 دعاء ثروت عیسى احمد 2231157 كفـءكفـء5092011/02/14 معلم

رشاد المشتركة 2008/02/14 دعاء جالل عبدالوارث عیسى 2232030 كفـءكفـء5102011/02/14 معلم
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األعلي

نجع سبع الثانویھ 2009/02/14 دعاء جمال فرغلى احمد 2231845 كفـءكفـء5112011/02/14 معلم

اوالد رائق الجدیدة 2009/02/28 دعاء حسین احمد حسین 2232943 كفـءكفـء5122011/02/28 معلم

خدیجة بنت خویلد 2009/02/14 دعاء حمدى عبدالشافى حسن 2151148 كفـءكفـء5132011/02/14 معلم

الزاویة ع بنین 2009/02/14 دعاء ذكریا دمحم حسن 2232578 كفـءكفـء5142011/02/14 معلم

درنكة االعدادیة الجدیدة بنین 2008/02/14 دعاء سعد  فرغلى احمد 2233295 كفـءكفـء5152011/02/14 معلم

الشغبة االعدادیة المشتركة 2009/02/14 دعاء سید شحاتھ سید 2234715 كفـءكفـء5162011/02/14 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة بالزاویة 2009/02/14 دعاء سید دمحم سید 2233700 كفـءكفـء5172011/02/14 معلم

موشا االعدادیة المشتركة 2008/06/27 دعاء صبري سید احمد 2378245 كفـءكفـء5182011/06/27 معلم

سعید اباظة 2009/06/27 دعاء عبد الحمید دمحم امین عبد القادر 2233857 كفـءكفـء5192011/06/27 معلم

على بن ابى طالب بشطب 2009/06/27 دعاء عبد الرحمن ثابت دمحم 2228805 كفـءكفـء5202011/06/27 معلم

الحریة المشتركة باألربعین 2009/02/14 دعاء عمر فرغلى سید 2231132 كفـءكفـء5212011/02/14 معلم

احمد عبد المحسن 2009/02/14 دعاء كامل دمحم احمد 2231184 كفـءكفـء5222011/02/14 معلم

ریفا الثانویة المشتركة 2008/02/14 دعاء دمحم أبو الفتوح عبد الحلیم دمحم نوفل 2199383 كفـءكفـء5232011/02/14 معلم

نزلة عبد الاله المشتركة 2009/06/27 دعاء دمحم مختار احمد 2231940 كفـءكفـء5242011/06/27 معلم

عثمان بن عفان بموشا 2009/02/28 دعاء محمود سید احمد 2233524 كفـءكفـء5252011/02/28 معلم

أوالد رائق اإلعدادیة 2009/02/14 دعاء محمود دمحم امین 2233337 كفـءكفـء5262011/02/14 معلم

منقباد الثانویة المشتركة 2008/02/14 دعاء نور الدین علي مصطفي 2232283 كفـءكفـء5272011/02/14 معلم
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االنتصار االبتدائیة المشتركة بنجع سبع 2009/06/27 دالل محمود عبد السالم عبد الرحمن 2236362 كفـءكفـء5282011/06/27 معلم

المطیعة الجدیدة المشتركة 2009/02/28 دلیا ابراھیم سعد مسعد 2231123 كفـءكفـء5292011/02/28 معلم

المطیعة ث المشتركة 2009/02/14 دمیانة میخائیل فوزى عیاد 2237320 كفـءكفـء5302011/02/14 معلم

شطب االعدادیة المشتركة 2008/02/28 دنیا  الحظ اللیثى محمود 2230590 كفـءكفـء5312011/02/28 معلم

الشیخ عمر مكرم بدرنكة 2008/02/14 دنیا احمد عالم احمد 2231079 كفـءكفـء5322011/02/14 معلم

المطیعة االعدادیة القبلیھ المشتركة 2009/06/27 دینا بنیامین شرقاوى ابراھیم 2235724 كفـءكفـء5332011/06/27 معلم

اوالد رائق الجدیدة 2009/02/14 دینا ممدوح ظریف فھیم 2229311 كفـءكفـء5342011/02/14 معلم

درنكة البحریة 2008/06/27 دینا موریس فرح سیفین 2135519 كفـءكفـء5352011/06/27 معلم

اوالد رائق الجدیدة 2008/06/27 دینا نبیل زكى جورجى 2230374 كفـءكفـء5362011/06/27 معلم

علوان الجدیدة 2009/06/27 دینا نشأت  عبد اللطیف  حسن 2235921 كفـءكفـء5372011/06/27 معلم

)جزیرة الطوابیة(الشھید حسانین جابر سید على 2009/02/28 رابعھ عبد الحلیم عبد الرحمن احمد 2232652 كفـءكفـء5382011/02/28 معلم

أبو بكر الصدیق ببنى حسین 2009/06/27 رابعھ دمحم احمد دمحم 85769 كفـءكفـء5392011/06/27 معلم

احمد عبد المحسن 2007/12/25 رأفت ادوارد قرقار قلتھ 2231165 كفـءكفـء5402011/02/14 معلم

نجع عبد الرسول االعدادیة المشتركة 2009/02/14 رامز رشاد رمزى جرس 2231110 كفـءكفـء5412011/02/14 معلم

درنكة القبلیة 2009/06/27 رامز مجدى نظیر خلة 2062819 كفـءكفـء5422011/06/27 معلم

نجع عبد الرسول االعدادیة المشتركة 2009/06/27 رامز موسى حكیم غالى 2199855 كفـءكفـء5432011/06/27 معلم

اوالد دمحم بھیج 2008/05/08 رامى رافت داود سعید 2232010 كفـءكفـء5442011/06/27 معلم
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احمد عبد المحسن 2009/02/14 راندا رؤوف فام زكى 2230082 كفـءكفـء5452011/02/14 معلم

المطیعة ث المشتركة 2009/06/27 رانده فتحى كامل ونى 2237407 كفـءكفـء5462011/06/27 معلم

فصول اوالد على االعدادیة المشتركة 2009/06/27 رانیا جمال انیس یوسف 2234681 كفـءكفـء5472011/06/27 معلم

اوالد على االبتدائیة المشتركة 2008/02/28 رانیا رافت یوسف مكسیموس 2171530 كفـءكفـء5482011/02/28 معلم

المطیعة ث المشتركة 2009/02/14 رانیا رمزى فوزى فرح 2232750 كفـءكفـء5492011/02/14 معلم

الزاویة الجدیدة 2009/02/14 رانیا شكرى خالف بباوى 2233004 كفـءكفـء5502011/02/14 معلم

احمد عبد المحسن 2009/02/14 رانیا عبد العزیز عبد الرحمن عبد العزیز 2231195 كفـءكفـء5512011/02/14 معلم

درنكة القبلیة 2009/02/14 رانیا عبد الكریم دمحم دمحم 2093862 كفـءكفـء5522011/02/14 معلم

اوالد رائق الجدیدة 2009/02/14 رانیا فیلیب فخرى رزق هللا 2230365 كفـءكفـء5532011/02/14 معلم

الزھراء االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 رانیا محمود احمد مصطفى 2231139 كفـءكفـء5542011/06/27 معلم

أحمد عرابى االبتدائیة بمنقباد 2009/06/27 رانیا معروف أسماعیل ابراھیم 2234353 كفـءكفـء5552011/06/27 معلم

الزاویة اإلعدادیة بنات 2008/06/27 رانیا نصحى بخیت جرس 2233305 كفـءكفـء5562011/06/27 معلم

نجع سبع 2008/06/27 رجاء حسن عبدالجید على 2234759 كفـءكفـء5572011/06/24 معلم

نجع سبع الثانویھ 2009/02/14 رجاء عبد الناصر على دمحم 2234284 كفـءكفـء5582011/02/14 معلم

2009/02/14 ینایر المتمیزة للغات٢٥ثورة  رحاب حسین عبد الحمید ماھر 2236428 كفـءكفـء5592011/02/14 معلم

علوان ع الجدیدة 2008/02/14 رحاب رضا عبدالمعنم على 2230481 كفـءكفـء5602011/02/14 معلم

العدر االعدادیة 2009/06/27 رحاب رمضان سعد دمحم 2234313 كفـءكفـء5612011/06/27 معلم
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منقباد الثانویة المشتركة 2009/02/14 رحاب علیوه أحمد عبدالنبي 2234261 كفـءكفـء5622011/02/14 معلم

بنى حسین 2008/02/14 رحاب مرتضى عطیھ سید 2230713 كفـءكفـء5632011/02/14 معلم

علوان الجدیدة 2009/02/14 رحیل موسى سمعان نخلھ 2235886 كفـءكفـء5642011/02/14 معلم

المطیعة ث المشتركة 2009/02/14 رشا  ممدوح غطاس حبیب 2234684 كفـءكفـء5652011/02/14 معلم

الزاویة اإلعدادیة بنات 2008/02/14 رشا احمد حسین احمد 2232800 كفـءكفـء5662011/02/14 معلم

نجوع بنى حسین االعدادیة 2009/06/27 رشا أحمد عبد النعیم سید 2236342 كفـءكفـء5672011/06/27 معلم

شطب الجدیدة للتعلیم األساسى 2009/02/14 رشا احمد دمحم حسین 2232699 كفـءكفـء5682011/02/14 معلم

نجع سبع 2009/02/14 رشا اكرام فرج ابراھیم 2232894 كفـءكفـء5692011/02/14 معلم

رشاد المشتركة 2008/02/14 رشا الفنس جارد میخائیل 2232032 كفـءكفـء5702011/02/14 معلم

درنكة البحریة 2009/06/27 رشا انسى منیر  حبیب 2231654 كفـءكفـء5712011/06/27 معلم

الزھراء االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 رشا انور جاد اسرائیل 2233321 كفـءكفـء5722011/02/14 معلم

الوحدة الوطنیة بشطب 2009/02/28 رشا بكرى حكیم سرحان 2235999 كفـءكفـء5732011/02/28 معلم

تمام رمضان الثانویة بموشا 2009/02/14 رشا جمال عبدالاله نصیر 2232043 كفـءكفـء5742011/02/14 معلم

نجوع بنى حسین 2009/02/14 رشا جمیل نجیب صموئیل 2228382 كفـءكفـء5752011/02/14 معلم

الشعراوى 2008/02/14 رشا حمدى وھمان خطاب 2168177 كفـءكفـء5762011/02/14 معلم

درنكة البحریة 2008/02/14 رشا ذھبى عبد القادر سید 2234196 كفـءكفـء5772011/02/14 معلم

الفریق عبدالمنعم ریاض 2009/06/27 رشا راشد سلطان زكري 2315931 كفـءكفـء5782011/06/27 معلم
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العدر الجدیدة 2008/02/14 رشا رشدى مسعد زقیم 2231163 كفـءكفـء5792011/02/14 معلم

ریفا ع بنات 2009/02/28 رشا زكریا دمحم حسن 2232751 كفـءكفـء5802011/02/28 معلم

اسیوط الزراعیة الثانویة 2008/06/27 رشا شكر كامل شكر هللا 2389196 كفـءكفـء5812011/06/27 معلم

الحمراء ع بنات 2009/06/27 رشا عاطف سرجیوس جرجس 2231210 كفـءكفـء5822011/06/27 معلم

الجیش االبتدائیة بنین 2009/06/27 رشا عبدالكریم ابراھیم عبدالحافظ 2234809 كفـءكفـء5832011/06/27 معلم

روضة حافظ أبراھیم 2009/06/27 رشا عبدالكریم أحمد عبدالكریم 2236223 كفـءكفـء5842011/06/27 معلم

على بن ابى طالب بشطب 2008/02/28 رشا عبدالمقصود ناصر فلتس 2228934 كفـءكفـء5852011/02/28 معلم

احمد عبد المحسن 2009/02/14 رشا على عبد الجواد دمحم 2231175 كفـءكفـء5862011/02/14 معلم

اسیوط الرسمیة المتمیزة للغات 2009/02/14 رشا علیوه احمد عبد النبى 2231709 كفـءكفـء5872011/02/14 معلم

دیر ریفا ع المشتركة 2009/02/14 رشا فاروق فؤاد حكیم 2187893 كفـءكفـء5882011/02/14 معلم

الزاویة اإلعدادیة بنات 2009/02/28 رشا فتحى دمحم كامل 2231997 كفـءكفـء5892011/02/28 معلم

سعید اباظة 2009/06/27 رشا فرج ھاشم عبد الاله 2236078 كفـءكفـء5902011/06/27 معلم

بھیج الجدیدة 2008/02/14 رشا لطفي عبدالسالم سلیمان 2233085 كفـءكفـء5912011/02/14 معلم

احمد عبد المحسن 2008/02/14 رشا دمحم احمد دردیر 2234687 كفـءكفـء5922011/02/14 معلم

احمد عبد المحسن 2008/02/14 رشا دمحم احمد عبد الحافظ 2231185 كفـءكفـء5932011/02/14 معلم

منقباد االعدادیة بنین 2008/02/28 رشا دمحم عصمت فؤاد عبد العزیز 2203455 كفـءكفـء5942011/02/28 معلم

ریفا ع بنات 2009/06/27 رشا دمحم محمود أحمد 2236093 كفـءكفـء5952011/07/01 معلم
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اوالد ابراھیم 2009/02/14 رشا محمود عثمان حسن 2232617 كفـءكفـء5962011/02/14 معلم

ریفا الثانویة المشتركة 2008/02/14 رشا وجیھ ذكرى ملك 2230632 كفـءكفـء5972011/02/14 معلم

على بن ابى طالب بموشا 2009/02/14 رشا یسرى اسحق بشرى 2232362 كفـءكفـء5982011/02/14 معلم

الزاویة ع بنین 2008/02/14 رشا یوسف علي دمحم 2232550 كفـءكفـء5992011/02/14 معلم

الھدایا لریاض االطفال 2008/02/14 رضا انیس إیلیا جاد السید 89846 كفـءكفـء6002011/02/14 معلم

الشھید أحمد عبد المحسن صالح 2009/06/27 رضا عبدالغنى ثابت محروس 2234406 كفـءكفـء6012011/06/27 معلم

تمام رمضان الثانویة بموشا 2009/06/27 رضا عثمان حسن مھران 2204980 كفـءكفـء6022011/06/27 معلم

احمد عبد المحسن 2009/02/28 رضوى دمحم سعد حسن 2231203 كفـءكفـء6032011/02/28 معلم

منقباد للتعلیم األساسى 2009/02/14 رضوى مصطفى خلیل دمحم 2233326 كفـءكفـء6042011/02/14 معلم

مسرع 2008/02/14 رضى مصطفى  دمحم متولى 2231560 كفـءكفـء6052011/02/14 معلم

الزاویة ع بنین 2008/02/14 رقیة دمحم أحمد سید 2232515 كفـءكفـء6062011/02/14 معلم

عبد العزیز یوسف علوان تعلیم اساسى سابقا 2009/02/14 رقیھ رجب سید ملھ 2231119 كفـءكفـء6072011/02/14 معلم

العدر االعدادیة 2009/06/27 رنا شحاتھ دمحم مھران 2370551 كفـءكفـء6082011/06/27 معلم

العدر االعدادیة 2009/06/27 رندا رضا عشم توفیق 2215747 كفـءكفـء6092011/06/27 معلم

احمد عبد المحسن 2009/06/27 رندا دمحم كامل دمحم 2229169 كفـءكفـء6102011/06/27 معلم

دیر درنكة ع الجدیدة 2008/06/27 رندا دمحم محروس دمحم 2232793 كفـءكفـء6112011/06/27 معلم

اوالد رائق الجدیدة 2008/02/14 رنده امیل شفیق واصف 2230030 كفـءكفـء6122011/02/14 معلم
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الوحدة العربیة بالزاویة 2009/02/14 روحیة صالح انور حسین 2232776 كفـءكفـء6132011/02/14 معلم

اسیوط االھلیة 2009/02/14 رودى زاھر حبیب جبران 2237207 كفـءكفـء6142011/02/14 معلم

عزبة خلف 2009/06/27 رومانى رؤف ثابت نوس 2235350 كفـءكفـء6152011/06/27 معلم

العدر االعدادیة 2009/06/27 رومانى سامى كامل عطا هللا 2234293 كفـءكفـء6162011/06/27 معلم

الظافر باوالد ابراھیم 2009/02/14 رومانى شوقى یوسف حنا هللا 2232548 كفـءكفـء6172011/02/14 معلم

شطب االعدادیة المشتركة 2009/02/14 رومانى ھالل عزیز بشاي 2236332 كفـءكفـء6182011/02/14 معلم

درنكة االعدادیة الجدیدة بنین 2009/02/14 روماني خلف زخاري میخائیل 2231384 كفـءكفـء6192011/02/14 معلم

المطیعھ االعدادیة البحریة المشتركة 2009/02/14 روماني شكري لظیم حبیب 2233761 كفـءكفـء6202011/02/14 معلم

نجع سبع 2009/02/14 رومیل اسكندر نجیب اسكندر 2233094 كفـءكفـء6212011/02/14 معلم

ریفا ع بنات 2009/02/14 رؤوفة امین نصرهللا رزق 2231718 كفـءكفـء6222011/02/14 معلم

بدر الرسمیة للغات 2008/02/14 رؤى أحمد دمحم دیب 2230738 كفـءكفـء6232011/02/14 معلم

دیرریفا 2009/02/14 رؤى عبد الرحمن عبد العزیز عبد الرحمن 2229582 كفـءكفـء6242011/02/14 معلم

شطب االعدادیة المشتركة 2009/02/14 رویدا رمزى فوزى فرح 2228954 كفـءكفـء6252011/02/14 معلم

اوالد ابراھیم 2009/02/14 ریم حمدى دمحم محمود 2231630 كفـءكفـء6262011/02/14 معلم

الشركة السعودیة المصریة للتعمیر 2009/02/14 ریمون جابر عزیز سلوانس 2229595 كفـءكفـء6272011/02/14 معلم

درنكة االبتدائیة الجدیدة 2007/12/25 ریمون جرانت صموئیل جورجي 2230102 كفـءكفـء6282011/02/14 معلم

رشاد المشتركة 2009/02/14 ریمون جمیل جبره عبد المالك 2231114 كفـءكفـء6292011/02/14 معلم
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دیر ریفا ع المشتركة 2009/02/14 ریمون زغلول لویز أنسى 2231068 كفـءكفـء6302011/02/14 معلم

الشھید احمد جالل دمحم عبد القادر الرسمیة للغات 2009/02/14 ریمون فؤاد عبد النور حنا 2231120 كفـءكفـء6312011/02/14 معلم

أوالد رائق اإلعدادیة 2009/06/27 ریمون مجدى نصرى شحاتھ 2234509 كفـءكفـء6322011/06/27 معلم

الجیش االبتدائیة بنین 2009/02/28 ریمون مكرم أمین جید 2207619 كفـءكفـء6332011/02/28 معلم

درنكة االعدادیة القدیمة بنات 2009/02/14 ریموندا سمیر فتحى مسعد 2230003 كفـءكفـء6342011/02/14 معلم

نجع سبع 2008/06/27 ریموندا ناجح دكران روس 2236325 كفـءكفـء6352011/06/27 معلم

درنكة القبلیة 2009/02/28 ریھام بخیت جادالرب بخیت 2234698 كفـءكفـء6362011/02/28 معلم

سعد بن ابى وقاص االبتدائیھ بمنقباد 2009/02/14 ریھام رأفت حلمى خمیس 2194505 كفـءكفـء6372011/02/14 معلم

الشركة السعودیة المصریة للتعمیر 2009/06/27 ریھام رفعت رزق خلیل 2221849 كفـءكفـء6382011/06/27 معلم

فصول الحمراءالریاضیة بنات 2009/06/27 ریھام زین العابدین عبد الخالق علي 2234029 كفـءكفـء6392011/06/27 معلم

نزلة عبد الاله المشتركة 2009/06/27 ریھام دمحم عبد القادر دمحم 2245018 كفـءكفـء6402011/06/27 معلم

نجع سبع الثانویھ 2008/02/14 ریھام موسى حكیم غالى 2200236 كفـءكفـء6412011/02/14 معلم

بنى غالب المشتركة 2009/02/14 ریھام میشخ نجیب متري 2234515 كفـءكفـء6422011/02/14 معلم

شطب االبتدائیة للتعلیم االساسى 2009/06/27 رئیسة فاروق عبدالرازق حسانین 2228952 كفـءكفـء6432011/06/27 معلم

روضة السالم بریفا 2008/06/27 زیزي على نفادي احمد 2235222 كفـءكفـء6442011/06/27 معلم

نجع سبع الثانویھ 2009/02/28 زین مصطفى سید حسن 2188112 كفـءكفـء6452011/02/28 معلم

الجیش االبتدائیة بنین 2008/06/27 زیناھم كمال تھامى فرغلى 2235215 كفـءكفـء6462011/06/27 معلم
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منقباد االعدادیة بنات 2009/02/14 زینب احمد عبد المنعم احمد 2232378 كفـءكفـء6472011/02/14 معلم

االیمان الجدیدة بالولیدیة 2009/06/27 زینب احمد دمحم احمد 2236215 كفـءكفـء6482011/06/27 معلم

على بن ابى طالب بشطب 2008/06/27 زینب احمد محمود مجلى 2228935 كفـءكفـء6492011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق ببنى حسین 2009/02/28 زینب حسن أحمد حسن 2233020 كفـءكفـء6502011/02/28 معلم

درنكة االعدادیة الجدیدة بنین 2009/02/14 زینب حسن جالل على 2232798 كفـءكفـء6512011/02/14 معلم

منقباد االعدادیة بنین 2009/02/14 زینب حسن عبدالحمید حظیظ 2201500 كفـءكفـء6522011/02/14 معلم

روضة النیل بنزلة عبدالاله 2009/02/14 زینب حسین سید حسین 2231750 كفـءكفـء6532011/02/14 معلم

الشركة السعودیة المصریة للتعمیر 2009/02/28 زینب رفعت محمود حسین 2230719 كفـءكفـء6542011/02/28 معلم

أوالد رائق اإلعدادیة 2008/02/28 زینب عبد الحافظ زكى عبد الحافظ 2232384 كفـءكفـء6552011/02/28 معلم

روضة مدرسة الطلیعة اإلبتدائیة 2009/02/28 زینب عبد العلیم نصار سماحھ 2230298 كفـءكفـء6562011/02/28 معلم

نجوع بنى حسین االعدادیة 2009/02/14 زینب عبدالفتاح دمحم علي 2236085 كفـءكفـء6572011/02/14 معلم

النمایسة 2009/02/28 زینب على حسن على 2233074 كفـءكفـء6582011/02/28 معلم

موشا االعدادیة المشتركة 2008/02/28 زینب كمال دمحم حسن 2236356 كفـءكفـء6592011/02/28 معلم

اللواء دمحم عبد الحلیم موسى 2009/02/14 زینب محمود علیان دمحم 2234441 كفـءكفـء6602011/02/14 معلم

المطیعھ االعدادیة البحریة المشتركة 2009/02/14 زینب مختار عبد الحافظ سید 2226869 كفـءكفـء6612011/02/14 معلم

2007/11/11 الرشاد االعدادیة بعرب مدابغ سارة البیر امین حنین 2400721 كفـءكفـء6622011/06/27 معلم

روضة مدرسة الطلیعة اإلبتدائیة 2009/06/27 سارة صفوت أبادیر شحاتة 2236235 كفـءكفـء6632011/07/01 معلم
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سعد بن ابى وقاص االبتدائیھ بمنقباد 2009/02/14 سارة عبد القادر محروس عبد القادر 2194956 كفـءكفـء6642011/02/14 معلم

المطیعة االعدادیة القبلیھ المشتركة 2009/02/28 ساره جالل احمد عثمان 2232662 كفـءكفـء6652011/02/28 معلم

)جزیرة الطوابیة(الشھید حسانین جابر سید على 2009/02/28 ساره فرغلى ثابت قطب 2232622 كفـءكفـء6662011/04/01 معلم

السالم ببھیج 2009/06/27 سالى نبیل نسیم جورجى 2228260 كفـءكفـء6672011/06/27 معلم

بنى حسین 2009/02/14 سالي عبده نخیلھ عبوده 2231841 كفـءكفـء6682011/02/14 معلم

المطیعة المشتركة 2009/06/27 سامح  وجیھ عشم  اسكندر 2232267 كفـءكفـء6692011/06/27 معلم

المطیعھ االعدادیة البحریة المشتركة 2009/02/14 سامح خلف لبیب بشاي 2235935 كفـءكفـء6702011/02/14 معلم

درنكة البحریة 2009/02/14 سامح فتحى ھالل اطناسیوس 2204494 كفـءكفـء6712011/02/14 معلم

عزبة خلف 2009/02/14 سامح كمال حسین محمود 2231864 كفـءكفـء6722011/02/14 معلم

عزبة ابو القاسم 2009/06/27 سامح ودیع دمیان سیداروس 2189815 كفـءكفـء6732011/06/27 معلم

علوان ع الجدیدة 2009/02/14 سامیة احمد دمحم احمد 2233152 كفـءكفـء6742011/02/14 معلم

روضة مدرسة الطلیعة اإلبتدائیة 2008/02/14 سامیة أحمد محمود سید خلیل 2236412 كفـءكفـء6752011/02/14 معلم

ابو بكر الصدیق ببنى حسین 2009/02/14 سامیة السید دمحم احمد 2231424 كفـءكفـء6762011/02/14 معلم

الخیاط ث بنات 2009/06/27 سامیة جابر علي سید 2235329 كفـءكفـء6772011/06/27 معلم

عزبة خلف 2008/02/14 سامیة حسین دمحم عبد الاله 2231863 كفـءكفـء6782011/02/14 معلم

الشاعر فوزى بعلوان 2008/02/14 سامیة مصطفي علي دمحم 2234253 كفـءكفـء6792011/02/14 معلم

روضة الزاویة الجدیدة االبتدائیة 2009/02/14 سامیھ جابر دمحم عمر 2236276 كفـءكفـء6802011/02/14 معلم
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فصول االمل االبتدائیة بنات 2009/06/27 سحر  ایوب ملك حنا 2174261 كفـءكفـء6812011/06/27 معلم

سعد بن ابى وقاص االبتدائیھ بمنقباد 2008/02/28 سحر  فكرى السید عبد الرحیم 2194481 كفـءكفـء6822011/02/28 معلم

شطب الجدیدة للتعلیم األساسى 2009/02/14 سحر احمد دمحم على 2231946 كفـءكفـء6832011/02/14 معلم

مجمعة منقباد 2009/02/28 سحر حسنى عبدالراضى دردیر 2201093 كفـءكفـء6842011/02/28 معلم

الوحدة المجمعة بموشا 2008/02/14 سحر زكریا سید أحمد 2228202 كفـءكفـء6852011/02/14 معلم

ناصر بالبھیج 2009/02/28 سحر عبدالجابر دمحم خلیل 2190384 كفـءكفـء6862011/02/28 معلم

المطیعھ االعدادیة البحریة المشتركة 2009/02/14 سحر كامل حسب هللا سید 2233731 كفـءكفـء6872011/02/14 معلم

منقباد االعدادیة بنات 2009/02/14 سحر دمحم ابراھیم عید 2231182 كفـءكفـء6882011/02/14 معلم

العدر الجدیدة 2008/02/14 سعاد  على دمحم السید 2083800 كفـءكفـء6892011/02/14 معلم

درنكة االعدادیة القدیمة بنات 2009/02/14 سعاد احمد دمحم صدیق 2232944 كفـءكفـء6902011/02/14 معلم

ریفا ع بنات 2009/02/28 سعاد جاد الكریم حجازى محمود 2233082 كفـءكفـء6912011/02/28 معلم

بھیج 2009/02/28 سعاد حسن عمر دمحم 2188092 كفـءكفـء6922011/02/14 معلم

روضة مدرسة الرعایة المتكاملة بأسیوط 2008/02/28 سعاد حسین كامل  عبدالحافظ 2234723 كفـءكفـء6932011/02/28 معلم

منقباد بنات 2009/06/27 سعاد رمضان ابراھیم صالح 2236127 كفـءكفـء6942011/06/27 معلم

شطب المشتركة 2009/02/14 سعاد دمحم عبد العزیز حسن 2230494 كفـءكفـء6952011/02/14 معلم

فصول عزبة جودة 2007/12/25 سعد فتحى عبد العال موسى 2236306 كفـءكفـء6962011/02/14 معلم

ابو بكر الصدیق ببنى حسین 2008/02/14 سعدة عبدالعظیم عبدالحمید خالف 2233006 كفـءكفـء6972011/02/14 معلم
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أبو بكر الصدیق ببنى حسین 2009/06/27 سعده دمحم صالح عمر 90724 كفـءكفـء6982011/07/01 معلم

السالم ببھیج 2009/02/14 سعدیة أحمد دمحم دمحم 2228253 كفـءكفـء6992011/02/14 معلم

شطب المشتركة 2009/02/28 سعدیة دمحم سعد عبدالمنعم 2230581 كفـءكفـء7002011/02/28 معلم

نجع عبد الرسول 2009/02/28 سعودى عبدالواحد أحمد إسماعیل 2206448 كفـءكفـء7012011/07/01 معلم

الشغبة االعدادیة المشتركة 2009/02/14 سعید حسین دمحم احمد 2234176 كفـءكفـء7022011/02/14 معلم

عزبة نوفل اإلعدادیة المشتركة 2009/02/14 سعید عنتر صبرة جاد 2203440 كفـءكفـء7032011/02/14 معلم

دیر ریفا ع المشتركة 2008/02/14 سلبیا ابراھیم جورج میخائیل 2230128 كفـءكفـء7042011/02/14 معلم

الجیش االبتدائیة بنین 2008/02/14 سلوى سعد عبدالموجود دمحم 2234811 كفـءكفـء7052011/02/14 معلم

البورة 2009/02/14 سلوى عادل فھمى خلیل 2234767 كفـءكفـء7062011/02/14 معلم

مجمعة منقباد 2009/02/28 سلوى عبد البصیر علي شاذلي 2234483 كفـءكفـء7072011/02/28 معلم

)آل عابدین بموشا(ابو بكر الصدیق  2008/02/14 سلوى عبدالحفیظ فرغلى احمد 2231478 كفـءكفـء7082011/02/14 معلم

منقباد للتعلیم األساسى 2009/06/27 سلوى على دمحم على 2233335 كفـءكفـء7092011/06/27 معلم

سالم 2008/06/27 سلوى دمحم زھران مھران 2231653 كفـءكفـء7102011/06/27 معلم

احمد عبد المحسن 2009/02/14 سلوى مھران اباصیرى مھران 2231176 كفـءكفـء7112011/02/14 معلم

بنى غالب 2009/02/14 سلوى وجدى راغب رزق 2232916 كفـءكفـء7122011/02/14 معلم

نجوع بنى حسین االعدادیة 2007/12/25 سلیمان  داود فھیم جرجس 2206331 كفـءكفـء7132011/02/14 معلم

منقباد االعدادیة بنین 2009/06/27 سماح احمد سید ابراھیم 2231156 كفـءكفـء7142011/06/27 معلم
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روضة السالم بریفا 2009/06/27 سماح سعد محمود عثمان 84619 كفـءكفـء7152011/06/27 معلم

مجمعة منقباد 2009/02/28 سماح محسن سید أحمد 2202741 كفـءكفـء7162011/02/28 معلم

روضة النیل بنزلة عبدالاله 2009/06/27 سماح دمحم عبد الرحمن عثمان 2236230 كفـءكفـء7172011/06/27 معلم

منقباد الثانویة المشتركة 2009/06/27 سمر احمد دمحم حسن 2231161 كفـءكفـء7182011/06/27 معلم

أوالد رائق اإلعدادیة 2009/02/14 سمر حمدان عبدالباسط احمد 2231118 كفـءكفـء7192011/02/14 معلم

"الھدایا " الشھید عبد الناصر محمود احمد عاشور  2009/02/14 سمیة عبد المالك فارس رزق 2232553 كفـءكفـء7202011/02/14 معلم

مسرع 2009/06/27 سمیة فوزى احمد حسین 2232989 كفـءكفـء7212011/06/27 معلم

درنكة القبلیة 2009/06/27 سمیر حمدى ثابت برغوت 2236668 كفـءكفـء7222011/06/27 معلم

أبو القاسم 2009/02/14 سمیر لویز حنا غالى 2232461 كفـءكفـء7232011/02/14 معلم

مجمعة منقباد 2009/02/14 سمیرة أحمد دمحم حسن 2199352 كفـءكفـء7242011/02/14 معلم

الجیش االبتدائیة بنین 2009/02/14 سمیرة عبدالرازق دمحم دمحم 2234800 كفـءكفـء7252011/02/14 معلم

الوحدة العربیة بالزاویة 2009/02/28 سمیرة مترى حمام مترى 2232012 كفـءكفـء7262011/02/28 معلم

سالم 2009/02/14 سناء دمحم مصطفى جاد 2232785 كفـءكفـء7272011/02/14 معلم

المطیعة ث المشتركة 2009/02/14 سناء وصفى رزق جید 2231190 كفـءكفـء7282011/02/14 معلم

الزاویة اإلعدادیة بنات 2008/06/27 سھا عادل فوزي سیفین 2234049 كفـءكفـء7292011/06/27 معلم

الشھید احمد جالل دمحم عبد القادر الرسمیة للغات 2009/06/27 سھام سید أحمد بخیت 2392361 كفـءكفـء7302011/06/27 معلم

المطیعة المشتركة 2009/06/27 سھام عبد العزیز احمد نصر 2235254 كفـءكفـء7312011/06/27 معلم
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الشھید احمد جالل دمحم عبد القادر الرسمیة للغات 2009/06/27 سھام على محمود على 2231774 كفـءكفـء7322011/06/27 معلم

الزوایة الثانویة الجدیدة 2008/02/14 سھیر حلمى جالل حسن 2232049 كفـءكفـء7332011/02/14 معلم

الشعراوى 2009/02/14 سھیر رافت مزید عطیھ 2233302 كفـءكفـء7342011/02/14 معلم

البورة 2008/02/14 سھیر شھدى ثابت حنا 2192134 كفـءكفـء7352011/02/14 معلم

موشا االعدادیة الجدیدة 2008/06/27 سھیر دمحم سید دمحم 2236200 كفـءكفـء7362011/06/27 معلم

الشغبة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 سھیر دمحم طھ دمحم 2234704 كفـءكفـء7372011/06/27 معلم

نجع سبع 2009/02/28 سھیر محمود فرغلى احمد 2232911 كفـءكفـء7382011/02/14 معلم

الشركة السعودیة المصریة 2009/06/27 سھیر محمود ھاشم باطش 2236409 كفـءكفـء7392011/06/27 معلم

مجمعة منقباد 2009/02/14 سھیر منصور فرغلى دمحم 2200386 كفـءكفـء7402011/02/14 معلم

نجوع بنى حسین 2009/02/14 سھیر منقریوس جرجس منقریوس 2219210 كفـءكفـء7412011/02/14 معلم

االنتصار بمنقباد 2009/02/14 سوزان جوده احمد محمود 2229545 كفـءكفـء7422011/02/14 معلم

علوان الجدیدة 2009/02/14 سوزان رومانى یارد سولایر 2230186 كفـءكفـء7432011/02/14 معلم

اسیوط الزراعیة الثانویة 2009/06/27 سوزان عبدالمالك جید عبدالمالك 2269590 كفـءكفـء7442011/06/27 معلم

درنكة اإلعدادیة بنات الجدیدة 2008/02/14 سوزان دمحم حامد دمحم 1729985 كفـءكفـء7452011/02/14 معلم

خدیجة بنت خویلد 2009/06/27 سوزى حسنى غبلایر عنبر 2236682 كفـءكفـء7462011/06/27 معلم

أحمد عرابى 2009/06/27 سومیة دمحم دمحم عثمان 2231143 كفـءكفـء7472011/06/27 معلم

المطیعھ االعدادیة البحریة المشتركة 2008/05/09 سید حسین سید حسین 2231446 كفـءكفـء7482011/06/27 معلم
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نجع عبد الرسول للتعلیم االساسى 2009/02/14 سید عثمان أحمد على 2231113 كفـءكفـء7492011/02/14 معلم

موشا االعدادیة الجدیدة 2009/02/28 سید كامل محمود دمحم 2235532 كفـءكفـء7502011/02/28 معلم

2009/02/28 الرشاد االعدادیة بعرب مدابغ سید محمود عثمان فرغلى 2231995 كفـءكفـء7512011/02/28 معلم

علوان ع الجدیدة 2009/02/14 شادى اكرام فھمى سلیم 2160842 كفـءكفـء7522011/02/14 معلم

شطب الجدیدة للتعلیم األساسى 2008/02/14 شادیة دمحم وافى دمحم 2235571 كفـءكفـء7532011/02/14 معلم

البورة المشتركة 2008/02/14 شادیھ بدر عبد المجید فرغلى 2233798 كفـءكفـء7542011/02/14 معلم

بنى حسین 2008/06/27 شادیھ جمال احمد زید 2192522 كفـءكفـء7552011/07/01 معلم

البورة 2009/02/14 شادیھ جمال دمحم احمد 2233826 كفـءكفـء7562011/02/14 معلم

بنى حسین 2009/06/27 شادیھ شحاتھ صدیق سید 2234332 كفـءكفـء7572011/06/27 معلم

الزاویة الجدیدة 2009/02/14 شاكر عوض شاكر عوض 2232731 كفـءكفـء7582011/02/14 معلم

االستقالل بموشا 2009/02/14 شربات أبوزید عبدالفتاح  سید 2191380 كفـءكفـء7592011/02/14 معلم

االنتصار بمنقباد 2009/02/28 شربات ممدوح احمد سید 2235608 كفـءكفـء7602011/02/28 معلم

عصمت عفیفى بنات 2009/06/27 شریف محمود دمحم محمود 2187983 كفـءكفـء7612011/06/27 معلم

موشا االعدادیة المشتركة 2009/06/27 شرین  محمود حسانین حسانین 2241357 كفـءكفـء7622011/06/27 معلم

بھیج الجدیدة 2009/02/14 شرین توفیق بدیع توفیق 2232579 كفـءكفـء7632011/02/14 معلم

الزاویة ع بنین 2008/02/14 شرین سید دمحم عبد الحافظ 2232480 كفـءكفـء7642011/02/14 معلم

اوالد ابراھیم 2009/02/14 شرین طھ سید دمحم 2233718 كفـءكفـء7652011/02/14 معلم
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اوالد على االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 شرین عجیب عطاهللا عبدهللا 2232401 كفـءكفـء7662011/02/14 معلم

المطیعة المشتركة 2009/02/28 شریھان عبدهللا محمود خالد 2231659 كفـءكفـء7672011/02/28 معلم

علوان الثانویة المشتركة 2009/02/14 شریھان على سلطان على 2231122 كفـءكفـء7682011/02/14 معلم

الھدایا اإلعدادیة 2009/06/27 شعراوى جمعھ بكرى على 2232545 كفـءكفـء7692011/06/27 معلم

اسیوط المیكانیكیة 2008/05/08 شنودة صبري جبرة جرجس 2390530 كفـءكفـء7702011/06/27 معلم

نجع سبع الثانویھ 2009/02/14 شنودة لویز عبدالمالك صموئیل 2206072 كفـءكفـء7712011/02/14 معلم

السالم ببھیج 2009/02/14 شنوده نجیب مسعود حنا هللا 2229993 كفـءكفـء7722011/02/14 معلم

بنى حسین 2009/02/14 شنوده نعیم سمعان خلھ 2234251 كفـءكفـء7732011/02/14 معلم

شطب المحطة المشتركة 2008/02/14 شھیرة عبد الفتاح دمحم عبد الرازق 1618243 كفـءكفـء7742011/02/14 معلم

ناصر منقباد 2009/02/14 شیرى عادل ابراھیم مینا 2231814 كفـءكفـء7752011/02/14 معلم

بنى غالب المشتركة 2009/02/14 شیرى مجدى دانیال میخائیل 2205959 كفـءكفـء7762011/02/14 معلم

علوان ع الجدیدة 2009/02/28 شیري سلیمان داود رفلھ 2230616 كفـءكفـء7772011/02/28 معلم

السالم االبتدائیة بالولیدیة 2009/02/28 شیرین أحمد عبدهللا حسن 2200165 كفـءكفـء7782011/02/28 معلم

منقباد الثانویة المشتركة 2008/02/14 شیرین إسماعیل عبد الغنى درویش 2199338 كفـءكفـء7792011/02/14 معلم

العدر الجدیدة 2009/02/14 شیرین بشرى صادق بسنتي 2231757 كفـءكفـء7802011/02/14 معلم

نجوع بنى حسین 2009/02/14 شیرین جرجس خلھ زخارى 2228466 كفـءكفـء7812011/02/14 معلم

الشركة السعودیة المصریة للتعمیر 2008/02/28 شیرین جمیل عبد الفتاح فرغلى 2232872 كفـءكفـء7822011/02/28 معلم
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شطب االعدادیة المشتركة 2009/02/28 شیرین حسن احمد صاوى 2228945 كفـءكفـء7832011/02/28 معلم

روضة مدرسة الرعایة المتكاملة بأسیوط 2009/02/14 شیرین حسین دمحم سلطان 2236359 كفـءكفـء7842011/02/14 معلم

الشھید احمد جالل دمحم عبد القادر الرسمیة للغات 2008/02/14 شیرین شعبان دمحم مصطفي 2231767 كفـءكفـء7852011/02/14 معلم

بنى غالب االبتدئیة للتعلیم االساسى 2009/02/14 شیرین دمحم طھ بخیت 2230235 كفـءكفـء7862011/02/14 معلم

ریفا ع بنات 2008/06/27 شیرین دمحم محمود عبد الحافظ 2233053 كفـءكفـء7872011/06/27 معلم

نجع سبع الثانویھ 2009/06/27 شیرین محمود عبدالحمید موسى 2232975 كفـءكفـء7882011/07/01 معلم

منقباد االعدادیة بنات 2009/02/28 شیماء  سید مصطفى سید 2234766 كفـءكفـء7892011/02/28 معلم

االنتصار بمنقباد 2009/06/27 شیماء أحمد جالل أحمد 2228687 كفـءكفـء7902011/06/27 معلم

درنكة االعدادیة القدیمة بنات 2009/06/27 شیماء احمد زكى حسین 2233751 كفـءكفـء7912011/07/01 معلم

قرقارص ع 2008/06/27 شیماء احمد فتحى دمحم 2234804 كفـءكفـء7922011/06/27 معلم

ً)الزاویة المشتركة سابقا(الجالء بالزاویة  2009/02/14 شیماء احمد دمحم مسعود 2234741 كفـءكفـء7932011/02/14 معلم

النمایسة 2009/02/14 شیماء اسماعیل دمحم دمحم 2231833 كفـءكفـء7942011/02/14 معلم

علوان الجدیدة 2008/02/14 شیماء أمیر مختار حسین 2233982 كفـءكفـء7952011/02/14 معلم

نجع سبع 2009/02/14 شیماء جاد محمود احمد 2233009 كفـءكفـء7962011/02/14 معلم

ریفا ع بنات 2009/02/28 شیماء جمال عبد الاله نصیر 2233771 كفـءكفـء7972011/02/28 معلم

درنكة القبلیة 2009/02/14 شیماء جمیل مصطفي درویش 2235385 كفـءكفـء7982011/02/14 معلم

مسرع المشتركة 2009/02/14 شیماء حسانین  على حسانین 2231552 كفـءكفـء7992011/02/14 معلم
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ناصر بالبھیج 2008/02/28 شیماء حلمى زھرى سید 2236337 كفـءكفـء8002011/02/28 معلم

مجمعة منقباد 2009/02/28 شیماء حمادة جاد الرب امبابي 90946 كفـءكفـء8012011/02/28 معلم

على بن ابى طالب بشطب 2009/06/27 شیماء حمدان سید احمد 2230252 كفـءكفـء8022011/06/27 معلم

دیر درنكة ع الجدیدة 2009/02/14 شیماء رمضان احمد فرغلى 2230745 كفـءكفـء8032011/02/14 معلم

مجمعة منقباد 2008/06/27 شیماء سامى سید عبد الھادى 2228684 كفـءكفـء8042011/06/27 معلم

منقباد الثانویة المشتركة 2009/06/27 شیماء سعد كامل حمد هللا 2262398 كفـءكفـء8052011/06/27 معلم

رشاد المشتركة 2009/06/27 شیماء سید خلف دمحم 2232844 كفـءكفـء8062011/07/01 معلم

عزبة خلف 2008/02/14 شیماء سید محمود حسین 2232768 كفـءكفـء8072011/02/14 معلم

الشیخ عمر مكرم بدرنكة 2009/06/27 شیماء سید محمود سید 2240672 كفـءكفـء8082011/06/27 معلم

سالم 2008/02/14 شیماء شحاتة عبدالجواد دمحم 2234709 كفـءكفـء8092011/02/14 معلم

الزاویة اإلعدادیة بنات 2009/06/27 شیماء صابر سالم مسعود 2232789 كفـءكفـء8102011/06/27 معلم

الشعراوى 2008/02/28 شیماء طھ جالل طھ 2233298 كفـءكفـء8112011/02/28 معلم

منقباد االعدادیة بنین 2009/06/27 شیماء عادل عثمان حسین 2201449 كفـءكفـء8122011/06/27 معلم

النیل االعدادیة بنین 2008/02/28 شیماء عبد الحلیم احمد اسماعیل 2211012 كفـءكفـء8132011/02/28 معلم

درنكة البحریة 2008/02/14 شیماء عبد المحسن أحمد شحاتھ 2231092 كفـءكفـء8142011/02/14 معلم

قرقارص 2009/02/28 شیماء عبدالرحمن حسن عبدالرحمن 2234429 كفـءكفـء8152011/02/28 معلم

عزبة جودة االبتدائیة 2008/02/14 شیماء كمال الدین  عبد العال مرسى 2229405 كفـءكفـء8162011/02/14 معلم
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خالد بن الولید االبتدائیة بالزاویة 2009/02/14 شیماء محروس دمحم على الدین 2233737 كفـءكفـء8172011/02/14 معلم

الشعراوى 2009/02/14 شیماء دمحم  احمد ابراھیم 2231453 كفـءكفـء8182011/02/14 معلم

الجامعة الموحدة 2009/06/27 شیماء دمحم احمد فتحى الكامل 2230760 كفـءكفـء8192011/06/27 معلم

شطب الجدیدة للتعلیم األساسى 2009/02/14 شیماء دمحم احمد دمحم 2234795 كفـءكفـء8202011/02/14 معلم

الشعراوى 2009/02/14 شیماء دمحم حسین ابراھیم 2233301 كفـءكفـء8212011/02/14 معلم

الجیش االبتدائیة بنین 2009/02/14 شیماء دمحم سید ضاحي 2234499 كفـءكفـء8222011/02/14 معلم

الرشاد 2008/02/14 شیماء دمحم عبدالحمید قطب 2231126 كفـءكفـء8232011/02/14 معلم

احمد عبد المحسن 2008/02/14 شیماء دمحم على احمد 2231172 كفـءكفـء8242011/02/14 معلم

الشیخ عمر مكرم بدرنكة 2009/02/14 شیماء دمحم على تھامى 2230747 كفـءكفـء8252011/02/14 معلم

ً)الزاویة المشتركة سابقا(الجالء بالزاویة  2009/06/27 شیماء دمحم على مھران 2232047 كفـءكفـء8262011/06/27 معلم

العدر الجدیدة 2009/02/14 شیماء دمحم عیون جمعة سید 2233316 كفـءكفـء8272011/02/14 معلم

درنكة االعدادیة الجدیدة بنین 2008/02/14 شیماء دمحم دمحم عبدالسالم 2231616 كفـءكفـء8282011/02/14 معلم

علوان الثانویة المشتركة 2008/02/14 شیماء دمحم دمحم معبدى 2229684 كفـءكفـء8292011/02/14 معلم

بنى غالب المشتركة 2009/06/27 شیماء دمحم ھاللى دمحم 2231188 كفـءكفـء8302011/06/27 معلم

ناصر بالبھیج 2008/02/14 شیماء مصطفى ابوزید عمر 2146327 كفـءكفـء8312011/02/14 معلم

بنى غالب المشتركة 2008/02/14 شیماء مصطفى دمحم سید 2230707 كفـءكفـء8322011/02/14 معلم

حضانة مدرسة الوحدة العربیة 2009/06/27 شیماء یوسف احمد دمحم 2234426 كفـءكفـء8332011/06/27 معلم
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اسكندریة الثورة تعلیم أساسى الجدیدة 2009/02/28 صابر دمحم الطیب دمحم 2234138 كفـءكفـء8342011/02/28 معلم

رشاد المشتركة 2008/02/28 صالح حسن صالح دمحم على 2231615 كفـءكفـء8352011/02/28 معلم

عزبة ابو القاسم 2009/02/28 صباح سید عبدالعظیم ھاشم 2232526 كفـءكفـء8362011/02/28 معلم

نجع سبع 2008/06/27 صباح عبد المنعم عبد الوھاب سلیمان 2234316 كفـءكفـء8372011/06/27 معلم

منقباد االعدادیة بنات 2009/02/14 صفاء  عبد الراضى عبد الحمید احمد 2236296 كفـءكفـء8382011/02/14 معلم

شطب االعدادیة المشتركة 2008/06/27 صفاء  فوزى عبدالمسیح غبلایر 2228937 كفـءكفـء8392011/06/27 معلم

ناصر بالبھیج 2009/02/28 صفاء  مھران دمحم مھران 2234712 كفـءكفـء8402011/02/28 معلم

شطب المحطة المشتركة 2009/02/14 صفاء ابراھیم دسوقى على 2228955 كفـءكفـء8412011/02/14 معلم

نجع سبع 2009/02/14 صفاء احمد بیومى حمدان 2228393 كفـءكفـء8422011/02/14 معلم

الخزان المشتركة بالولیدیة 2009/02/14 صفاء حسنین یسین حسنین 2232896 كفـءكفـء8432011/02/14 معلم

الجیش 2005/07/09 صفاء حسین توفیق فرغلى 2231849 كفـءكفـء8442011/02/28 معلم

الزاویة الجدیدة 2009/02/14 صفاء رمضان سلیم دمحم 2234433 كفـءكفـء8452011/02/14 معلم

روضة النصر الحدیثة 2008/06/27 صفاء زكریا سلیمان محمود 2236229 كفـءكفـء8462011/06/27 معلم

دیر ریفا 2009/06/27 صفاء صابر ابراھیم جندى 2228752 كفـءكفـء8472011/06/27 معلم

درنكة االعدادیة الجدیدة بنین 2009/02/28 صفاء عادل محمود فراج 2234481 كفـءكفـء8482011/02/28 معلم

شطب المشتركة 2008/02/14 صفاء عبد هللا سید قناوى 2230483 كفـءكفـء8492011/02/14 معلم

ریفا ع بنات 2009/02/14 صفاء عبد المنعم دمحم دمحم 2233088 كفـءكفـء8502011/02/14 معلم
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روضة النیل بنزلة عبدالاله 2009/02/28 صفاء عبدالحمید حسین دمحم 2234727 كفـءكفـء8512011/02/28 معلم

مسرع المشتركة 2008/02/14 صفاء عبدالرؤف حسانین دمحم 2232992 كفـءكفـء8522011/02/14 معلم

بنى حسین 2009/02/14 صفاء عبدالساتر عبدالحكیم دمحم 2232310 كفـءكفـء8532011/02/14 معلم

درنكة االعدادیة الجدیدة بنین 2008/02/14 صفاء عبدالشافى عبدالعزیز عبدالحافظ 2233292 كفـءكفـء8542011/02/14 معلم

الھدایا اإلعدادیة 2008/06/27 صفاء عصام الدین دمحم المھدى مسعود 2228760 كفـءكفـء8552011/06/27 معلم

روضة على بن ابى طالب بشطب 2009/06/27 صفاء علي نفادي احمد 2235717 كفـءكفـء8562011/07/01 معلم

الزھراء االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 صفاء فوزى حسن فرغلى 2232558 كفـءكفـء8572011/06/27 معلم

علوان الثانویة المشتركة 2009/02/28 صفاء قمصان محمود قمصان 2235520 كفـءكفـء8582011/02/28 معلم

المطیعھ االعدادیة البحریة المشتركة 2008/06/27 صفاء كمال على رفاعى 2231129 كفـءكفـء8592011/06/27 معلم

الجیش 2009/02/14 صفاء دمحم عبد الباسط فرج هللا 2231633 كفـءكفـء8602011/02/14 معلم

منقباد للتعلیم األساسى 2009/06/27 صفاء دمحم دمحم قطب 2232659 كفـءكفـء8612011/06/27 معلم

منقباد االعدادیة بنین 2008/02/14 صفاء محمود عبد الفتاح عامر 2228693 كفـءكفـء8622011/02/14 معلم

اسیوط الزراعیة الثانویة 2008/06/27 صفاء مصطفى عبد الباقى عبد المجید 2283219 كفـءكفـء8632011/06/27 معلم

علوان الثانویة المشتركة 2009/02/14 صفوت منصور مجلع مرقس 2232870 كفـءكفـء8642011/02/14 معلم

الزاویة ع بنین 2008/02/14 صفیة احمد ماھر ابراھیم حسین 2232841 كفـءكفـء8652011/02/14 معلم

منقباد االعدادیة بنین 2009/02/28 صفیة محمود دمحم إبراھیم 2199305 كفـءكفـء8662011/02/28 معلم

االسالمیة بنین 2009/02/28 ضیاء سمیر بشاى حنا 2231088 كفـءكفـء8672011/02/28 معلم
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منقباد الثانویة المشتركة 2008/02/14 ضیاء دمحم عثمان مصطفى 2229700 كفـءكفـء8682011/02/14 معلم

أبو القاسم 2009/02/28 طارق سید حماد على 2231819 كفـءكفـء8692011/02/28 معلم

درنكة البحریة 2009/02/28 طارق دمحم محمود دمحم 2210332 كفـءكفـء8702011/02/28 معلم

عزبة ابو القاسم 2009/02/14 طلعت سعد ابراھیم فراج 2228346 كفـءكفـء8712011/02/14 معلم

الزاویة اإلعدادیة بنات 2009/02/28 طھ أنور أحمد أبو العال 2232529 كفـءكفـء8722011/02/28 معلم

الشغبة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 عاصم فتحى محمود ناصر 2236692 كفـءكفـء8732011/06/27 معلم

بنى حسین 2009/02/28 عاطف احمد حمزه عبد اللطیف 2234276 كفـءكفـء8742011/02/28 معلم

ریفا ع بنین 2008/05/08 عاطف جمال مصطفي دمحم 2231395 كفـءكفـء8752011/06/27 معلم

البورة المشتركة 2009/06/27 عاطف سعد بطرس یخیت 2234084 كفـءكفـء8762011/06/27 معلم

نجع سبع الثانویھ 2009/02/14 عاطف عبدالعظیم سید على 2230000 كفـءكفـء8772011/02/14 معلم

الزاویة اإلعدادیة بنات 2009/06/27 عامر دمحم حسن عثمان 2236164 كفـءكفـء8782011/06/27 معلم

ریاض اطفال اسامة بن زید 2009/06/27 عائشة عبد الرحیم دمحم عبدالرحیم 2236110 كفـءكفـء8792011/06/27 معلم

2009/02/14 ینایر المتمیزة للغات٢٥ثورة  عبد الحمید سید جابر احمد 2233080 كفـءكفـء8802011/02/14 معلم

منقباد االعدادیة بنین 2009/06/27 عبد الرحیم عید عبد الغنى عبد ارحیم 2199186 كفـءكفـء8812011/06/27 معلم

االنتصار بمنقباد 2009/02/14 عبد الفتاح حسن طھ محمود 2228480 كفـءكفـء8822011/02/14 معلم

منقباد بنات 2009/02/14 عبد هللا عبد الناصر على دمحم 2231262 كفـءكفـء8832011/02/14 معلم

الشغبة الجدیدة 2009/02/14 عبدالعاطى احمد عبدالعاطى احمد 2232465 كفـءكفـء8842011/02/14 معلم
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سالم 2008/06/27 عبیر  فوكیھ حكیم حناوي 2220047 كفـءكفـء8852011/06/27 معلم

اوالد ابراھیم 2008/02/14 عبیر ابراھیم نظیر ذكى 2233902 كفـءكفـء8862011/02/14 معلم

الرشاد 2009/02/14 عبیر ابوالسعود عبدالمجید ابوالسعود 2231131 كفـءكفـء8872011/02/14 معلم

2008/02/14 الرشاد االعدادیة بعرب مدابغ عبیر احمد سید عمر 2232023 كفـءكفـء8882011/02/14 معلم

منقباد االعدادیة بنات 2009/06/27 عبیر أمین عمر أمین 2234282 كفـءكفـء8892011/06/27 معلم

منقباد االعدادیة بنات 2008/02/14 عبیر جمال انیس یوسف 2171545 كفـءكفـء8902011/02/14 معلم

مسرع 2009/02/14 عبیر ظریف نصیف فھمي 2234478 كفـءكفـء8912011/02/14 معلم

روضة النصر الحدیثة 2009/06/27 عبیر عبد العال مرغنى عبد العال 84059 كفـءكفـء8922011/06/27 معلم

الزاویة اإلعدادیة بنات 2009/02/14 عبیر عبد الغني ثابت محروس 2232397 كفـءكفـء8932011/02/14 معلم

شطب المحطة المشتركة 2009/02/28 عبیر عبد الوھاب أبو الحسن عبد الرحمن 2235488 كفـءكفـء8942011/02/28 معلم

شطب المشتركة 2009/02/14 عبیر على حسن شراقة 2230572 كفـءكفـء8952011/02/14 معلم

بھیج الجدیدة 2009/02/14 عبیر فوزى كامل  احمد 2234703 كفـءكفـء8962011/02/14 معلم

بنى حسین 2009/02/28 عبیر كمال شكرى دردیر 2234292 كفـءكفـء8972011/02/28 معلم

مجمعة ریفا 2009/06/27 عبیر دمحم سید دمحم 2236185 كفـءكفـء8982011/06/27 معلم

شطب المحطة 2009/02/14 عبیر دمحم محمود دمحم 89224 كفـءكفـء8992011/02/14 معلم

درنكة اإلعدادیة بنات الجدیدة 2009/06/27 عبیر مصطفى عبد المحسن مصطفى 2234055 كفـءكفـء9002011/06/27 معلم

الجیش االبتدائیة بنین 2009/02/14 عتاب أحمد رفعت جابرطاھر 2234495 كفـءكفـء9012011/02/14 معلم
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الحسانى 2007/12/25 عثمان ابراھیم سید خالف 2233315 كفـءكفـء9022011/02/28 معلم

المطیعة االعدادیة القبلیھ المشتركة 2009/02/14 عربى حسن ثابت ھمام 2228314 كفـءكفـء9032011/02/14 معلم

درنكة االعدادیة الجدیدة بنین 2008/06/27 عزة  أبوبكر  كامل  حسن 2233960 كفـءكفـء9042011/06/27 معلم

علوان للتعلیم االساسي 2009/02/14 عزة عباس فرغلى دمحم 2230728 كفـءكفـء9052011/02/14 معلم

منقباد للتعلیم االساسى 2008/02/28 عزة عبدالعظیم عبدالمنطلب  ابراھیم 2234999 كفـءكفـء9062011/02/28 معلم

درنكة االبتدائیة الجدیدة 2009/02/14 عزة كمال عبد السالم مصطفى 2227284 كفـءكفـء9072011/02/14 معلم

المستشار صالح  مرعى 2009/06/27 عزة دمحم الفضل دمحم محمود 2234488 كفـءكفـء9082011/06/27 معلم

بنى حسین 2009/02/14 عزة یوسف على محمود 2234734 كفـءكفـء9092011/02/14 معلم

المطیعة االعدادیة القبلیھ المشتركة 2009/06/27 عزت صبحى زكى بخیت 2235876 كفـءكفـء9102011/06/27 معلم

الشركھ السعودیة االعدادیة بسالم 2009/02/14 عزت مصطفى محجوب حسانین 2233282 كفـءكفـء9112011/02/14 معلم

العدر االعدادیة 2009/02/28 عزه أحمد عبد الرحمن دمحم نفادى 2191236 كفـءكفـء9122011/02/28 معلم

روضة مدرسة الرعایة المتكاملة بأسیوط 2008/02/14 عزه احمد عبدالباسط احمد 2233920 كفـءكفـء9132011/02/14 معلم

الوحدة المجمعة بریفا 2009/02/14 عزه صالح صدیق عبد الغنى 2228485 كفـءكفـء9142011/02/14 معلم

المطیعة االعدادیة القبلیھ المشتركة 2008/02/14 عزه دمحم عمار فرغلى 2231276 كفـءكفـء9152011/02/14 معلم

فصول عزبة جودة 2008/05/07 عصام رشاد حسن دمحم 2233928 كفـءكفـء9162011/06/27 معلم

دیر ریفا ع المشتركة 2009/06/27 عصام روبیل عطا هللا ملك 2236242 كفـءكفـء9172011/06/27 معلم

نجع عبد الرسول االعدادیة المشتركة 2009/06/27 عصام دمحم سید سعودي 2232311 كفـءكفـء9182011/06/27 معلم
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انس بن مالك بالمطیعة 2008/01/09 عصام دمحم دمحم عطیھ 2235500 كفـءكفـء9192011/02/28 معلم

مصطفى حسانین ث المشتركة بدرنكة 2009/06/27 عصام دمحم مراد محمود 2231170 كفـءكفـء9202011/06/27 معلم

العدر االعدادیة 2009/02/28 عطا عبد العلیم عطا علي 2231722 كفـءكفـء9212011/02/28 معلم

الجیش االبتدائیة بنین 2009/06/27 عفاف سید رمضان دمحم 2237175 كفـءكفـء9222011/06/27 معلم

بنى حسین 2009/02/28 عفاف صالح عبد المسیح بخیت 2236304 كفـءكفـء9232011/02/28 معلم

روضة نجع سبع المشتركة 2009/06/27 عفاف عباس احمد امام 2233588 كفـءكفـء9242011/06/27 معلم

شطب المشتركة 2009/02/14 عفاف دمحم على طھ 2231393 كفـءكفـء9252011/02/14 معلم

)جزیرة الطوابیة(الشھید حسانین جابر سید على 2009/06/27 عال خضر احمد عبد الحمید 2232638 كفـءكفـء9262011/06/27 معلم

مصطفى حسانین ث المشتركة بدرنكة 2009/02/14 عال عبد المحسن احمد عبد العال 2230751 كفـءكفـء9272011/02/14 معلم

االقباط 2009/06/27 عالء الفى سیفین القمص 2230167 كفـءكفـء9282011/06/27 معلم

دیرریفا 2008/05/09 عالء على عمرو على 2229085 كفـءكفـء9292011/02/14 معلم

الوحدة المجمعة بموشا 2009/06/27 عالء لطفى مسعد واصف 2210504 كفـءكفـء9302011/06/27 معلم

عزبة نوفل 2009/02/14 عالء دمحم ابراھیم غندور 2236007 كفـءكفـء9312011/02/14 معلم

درنكة البحریة 2009/02/14 عالء نادى لویس عبد هللا 2236052 كفـءكفـء9322011/02/14 معلم

المستشار صالح مرعى االبتدائیة 2009/02/14 على  مصطفى دمحم ابراھیم 2230461 كفـءكفـء9332011/02/14 معلم

العیسویة 2009/02/28 على حسن سید فرغلى 2232854 كفـءكفـء9342011/02/28 معلم

الشغبة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 على رفعت على جاد 2232453 كفـءكفـء9352011/06/27 معلم
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ً)الزاویة المشتركة سابقا(الجالء بالزاویة  2009/02/14 على سید حسن احمد 2233307 كفـءكفـء9362011/02/14 معلم

منقباد االعدادیة بنین 2009/02/14 على عمر ھشام احمد ھشام 2231298 كفـءكفـء9372011/02/14 معلم

الشغبة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 علي دمحم احمد عبدالوھاب 2236334 كفـءكفـء9382011/06/27 معلم

شطب الجدیدة للتعلیم األساسى 2008/02/14 علیاء حسن دمحم احمد 2237331 كفـءكفـء9392011/02/14 معلم

شطب االعدادیة المشتركة 2009/02/28 عماد الدین مھدى سعید عبد المنعم 2232887 كفـءكفـء9402011/02/28 معلم

الظافر باوالد ابراھیم 2009/02/14 عماد سمیر عبدهللا ابراھیم 2232538 كفـءكفـء9412011/02/14 معلم

منقباد االعدادیة بنین 2009/06/27 عماد فتحى عبد الرازق على 2199146 كفـءكفـء9422011/06/27 معلم

منقباد الثانویة المشتركة 2009/02/14 عماد نجیب ریاض اسكندر 2231066 كفـءكفـء9432011/02/14 معلم

اوالد على االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 عمر مصطفى أحمد دمحم 2233820 كفـءكفـء9442011/06/27 معلم

أبو القاسم 2009/02/14 عمران دمحم على سید 2230604 كفـءكفـء9452011/02/14 معلم

بھیج الجدیدة 2009/06/27 عمرو  شوقى عیسي سید 2395660 كفـءكفـء9462011/07/01 معلم

على بن ابى طالب بشطب 2008/01/20 عمرو احمد عنتر محمود 2233742 كفـءكفـء9472011/02/14 معلم

العدر 2009/02/28 عمرو عبد الجواد دمحم فرغلي 2231712 كفـءكفـء9482011/02/28 معلم

المستشار صالح مرعى االبتدائیة 2009/02/28 عمرو عبد المنتصر احمد حسن 2231493 كفـءكفـء9492011/02/28 معلم

الشغبة الجدیدة 2007/12/25 عمرو دمحم ایراھیم دمحم 2232450 كفـءكفـء9502011/02/14 معلم

علوان ع الجدیدة 2009/06/27 عمرو دمحم صدیق مكاوي 2234333 كفـءكفـء9512011/06/27 معلم

موشا االعدادیة الجدیدة 2009/02/14 عمرو محمود سید احمد 2234965 كفـءكفـء9522011/02/14 معلم

-----------------------------------

7438of 5380 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

اسیوطاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

موشا االبتدائیة الجدیدة 2008/02/14 غادة عبد الحمید على سید شعبان 2199584 كفـءكفـء9532011/02/14 معلم

الظافر باوالد ابراھیم 2009/02/14 غادة دمحم متولى خضر 2234958 كفـءكفـء9542011/02/14 معلم

نزلة عبد الاله الجدیدة 2009/06/27 غادة محمود سید مصطفى 2234802 كفـءكفـء9552011/06/27 معلم

الجیش 2008/02/28 غادة مصطفى احمد ابوالعال 2231270 كفـءكفـء9562011/02/28 معلم

الجامعة الموحدة 2009/02/14 غادة مصطفى احمد سید 2163046 كفـءكفـء9572011/02/14 معلم

على بن ابى طالب بموشا 2009/02/14 غاده جمال الدین دمحم احمد 2230305 كفـءكفـء9582011/02/14 معلم

اوالد على االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 غاده دمحم نشأت محمود حسین 2232784 كفـءكفـء9592011/02/14 معلم

شطب الجدیدة للتعلیم األساسى 2009/02/14 غنا برتى امین رزق هللا 2232711 كفـءكفـء9602011/02/14 معلم

مصطفى حسانین ث المشتركة بدرنكة 2008/02/14 فاتن سید فرغلى فرغلى 2231437 كفـءكفـء9612011/02/14 معلم

نجع سبع 2009/02/14 فاتن نسان عزیز فھد 2234772 كفـءكفـء9622011/02/14 معلم

جزیرة االكراد 2009/02/14 فاطمة  عطا  احمد متولى 2234946 كفـءكفـء9632011/02/14 معلم

مجمعة منقباد 2009/02/28 فاطمة  محیى الدین دمحم عبدهللا 2234803 كفـءكفـء9642011/02/28 معلم

ریفا ع بنات 2009/02/28 فاطمة احمد عبده حسین 2233023 كفـءكفـء9652011/02/28 معلم

المستشار صالح مرعى االبتدائیة 2009/06/27 فاطمة أحمد محمود أبو زید 2234418 كفـءكفـء9662011/06/27 معلم

الظافر باوالد ابراھیم 2008/02/14 فاطمة احمد محمود دمحم 2146325 كفـءكفـء9672011/02/14 معلم

المطیعة االعدادیة القبلیھ المشتركة 2008/02/14 فاطمة الزھراء احمد شعبان دمحم سلطان 2236677 كفـءكفـء9682011/02/14 معلم

نجع سبع 2008/02/14 فاطمة الزھراء صالح حسانین حسن 89864 كفـءكفـء9692011/02/14 معلم
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تمام رمضان الثانویة بموشا 2009/02/14 فاطمة الزھراء عدلى عبدالرحمن سید 2233470 كفـءكفـء9702011/02/14 معلم

العدر االعدادیة 2009/02/14 فاطمة الزھراء دمحم احمد دمحم 2231844 كفـءكفـء9712011/02/14 معلم

الشركة السعودیة المصریة للتعمیر 2009/02/14 فاطمة الزھراء دمحم عبد هللا عبد المغیث 2232634 كفـءكفـء9722011/02/14 معلم

اللواء دمحم عبد الحلیم موسى 2009/06/27 فاطمة الزھراء محمود علیان دمحم 2187969 كفـءكفـء9732011/06/27 معلم

النھضة 2008/02/28 فاطمة الزھراء محیى الدین عبدالموجود احمد 2234701 كفـءكفـء9742011/02/28 معلم

درنكة االبتدائیة الجدیدة 2009/06/27 فاطمة جمعة جاد سید 2231807 كفـءكفـء9752011/06/27 معلم

اوالد رائق االبتدائیة الجدیدة 2009/02/14 فاطمة حسین دمحم حسین 2236424 كفـءكفـء9762011/02/14 معلم

روضة بنى غالب اإلبتدائیة المشتركة 2008/02/14 فاطمة ربیع دمحم حسنین 2234325 كفـءكفـء9772011/02/14 معلم

درنكة القبلیة 2008/02/14 فاطمة رجب حامد حمزة 2170664 كفـءكفـء9782011/02/14 معلم

الحسانى 2009/06/27 فاطمة عبد الرحیم حسن احمد 2235720 كفـءكفـء9792011/06/27 معلم

عزبة جودة االبتدائیة 2009/02/14 فاطمة عبد الفتاح دمحم على 2229531 كفـءكفـء9802011/02/14 معلم

سعد بن ابى وقاص االبتدائیھ بمنقباد 2009/02/14 فاطمة عبدالعظیم سید عمر 2235551 كفـءكفـء9812011/02/14 معلم

اوالد دمحم بھیج 2008/06/27 فاطمة على دمحم احمد 2232753 كفـءكفـء9822011/06/27 معلم

درنكة االعدادیة القدیمة بنات 2008/02/14 فاطمة عنتر عبدالمجید سید 2231084 كفـءكفـء9832011/02/14 معلم

شطب المشتركة 2009/02/14 فاطمة عیسى دمحم أحمد 88041 كفـءكفـء9842011/02/14 معلم

عزبة نوفل اإلعدادیة المشتركة 2009/02/14 فاطمة قاسم جابر بخیت 2235961 كفـءكفـء9852011/02/14 معلم

2008/02/14 الجامعة الموحدة الثانویة فاطمة دمحم ثابت دمحم 2231287 كفـءكفـء9862011/02/14 معلم
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البورة المشتركة 2009/02/14 فاطمة دمحم حسن عاشور 2234006 كفـءكفـء9872011/02/14 معلم

اسكندریة الثورة تعلیم أساسى الجدیدة 2009/02/14 فاطمة دمحم صدیق دمحم 2236197 كفـءكفـء9882011/02/14 معلم

موشا االعدادیة الجدیدة 2009/06/27 فاطمة دمحم على رشوان 2232830 كفـءكفـء9892011/06/27 معلم

روضة شطب الجدیدة للتعلیم االساسى 2009/06/27 فاطمة دمحم مصطفي محمود 2235729 كفـءكفـء9902011/06/27 معلم

علوان للتعلیم االساسي 2009/02/28 فاطمة محمود ابوالقاسم مصطفى 2234398 كفـءكفـء9912011/02/28 معلم

نجع سبع 2009/02/14 فاطمة مصطفى اسماعیل عبد الحافظ 2228403 كفـءكفـء9922011/02/14 معلم

البورة المشتركة 2008/06/27 فاطمھ الزھراء عاطف عبداللطیف دمحم 2236698 كفـءكفـء9932011/06/27 معلم

حضانة مدرسة الوحدة العربیة 2009/06/27 فاطمھ الزھراء كمال حسن محفوظ 2231138 كفـءكفـء9942011/06/27 معلم

شطب الثانویة 2009/06/27 فاطمھ طھ دمحم عبدالعزیز 2232640 كفـءكفـء9952011/06/27 معلم

البورة 2009/06/27 فاطمھ محمود عبدالرحمن حسین 2236705 كفـءكفـء9962011/07/01 معلم

قرقارص ع 2009/02/14 فایزه حسن قطب عبدالعال 2234812 كفـءكفـء9972011/02/14 معلم

بنى حسین 2007/12/25 فتحى سید جادالرب  بكر 2206065 كفـءكفـء9982011/02/14 معلم

مسرع 2009/02/14 فلایر بكرى عبده عبدالسالم 2231569 كفـءكفـء9992011/02/14 معلم

موشا االعدادیة المشتركة 2008/02/14 فوزیھ صادق دمحم بدیر 2235621 كفـءكفـء10002011/02/14 معلم

بنى غالب المشتركة 2009/06/27 فیبى حمدى تقى بعزق 2230221 كفـءكفـء10012011/06/27 معلم

نجع سبع الثانویھ 2009/02/14 فیفى رسمى بسطا خلیل 2194498 كفـءكفـء10022011/02/14 معلم

عزبة كریم 2008/06/27 فیفیان جمال روس شنودة 2390603 كفـءكفـء10032011/06/27 معلم
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العدر االعدادیة 2009/06/27 فیفیان ھانئ لطیف شكر 2217893 كفـءكفـء10042011/06/27 معلم

مسرع 2009/02/14 قلتھ جرجس مسعد جرجس 2228153 كفـءكفـء10052011/02/14 معلم

المطیعة الجدیدة المشتركة 2008/02/14 قوت القلوب فتحى عبد المحسن اسماعیل 2231285 كفـءكفـء10062011/02/14 معلم

بنى حسین 2009/02/14 كاترین  سمیر مترى جریس 2231622 كفـءكفـء10072011/02/14 معلم

درنكة االعدادیة القدیمة بنات 2009/02/14 كاترین الفونس لبیب غبلایر 2232840 كفـءكفـء10082011/02/14 معلم

بنى حسین 2009/02/14 كرستین حسنى متیاس تادرس 2236310 كفـءكفـء10092011/02/14 معلم

علوان الجدیدة 2009/02/28 كرستین حنا جندى ینى 2235901 كفـءكفـء10102011/02/28 معلم

اوالد رائق الجدیدة 2009/06/27 كرستین سمیر ودید عیاد 2233022 كفـءكفـء10112011/06/27 معلم

الھدایا اإلعدادیة 2009/02/14 كرستین صفوت ھالل كامل 2232479 كفـءكفـء10122011/02/14 معلم

درنكة القبلیة 2009/02/28 كرستین كریم ثابت بشاره 2231916 كفـءكفـء10132011/02/28 معلم

حضانة مدرسة الوحدة العربیة 2008/02/14 كرستین مشیل شاكر لدید 2231307 كفـءكفـء10142011/02/14 معلم

نجوع بنى حسین االعدادیة 2009/02/14 كرستینا صادق ویصا ساویرس 2228388 كفـءكفـء10152011/02/14 معلم

درنكة البحریة 2009/02/14 كرم سید جاد جابر 2231835 كفـءكفـء10162011/02/14 معلم

بالل بن ریاح ببنى حسین 2009/02/14 كریستین عبد الكریم آمین غبلایر 2232995 كفـءكفـء10172011/02/14 معلم

بھیج الجدیدة 2009/02/14 كریستین ھانى ھالل ینى 2230701 كفـءكفـء10182011/02/14 معلم

شطب المشتركة 2009/06/27 كریستینا الیشع یوسف عبدالمسیح 2234990 كفـءكفـء10192011/06/27 معلم

الجیش 2009/02/14 كریستینا میالد إبراھیم سویسھ 2232723 كفـءكفـء10202011/02/14 معلم
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االیمان الجدیدة بالولیدیة 2009/06/27 كریمة على عبد هللا حسن 83583 كفـءكفـء10212011/06/27 معلم

روضة على بن ابى طالب بشطب 2008/06/27 كریمة دمحم عبد الحافظ مصطفى 2234494 كفـءكفـء10222011/06/27 معلم

مجمعة منقباد 2008/02/14 كریمة مختار عتریس حسانین 2201942 كفـءكفـء10232011/02/14 معلم

سالم 2008/06/27 كریمھ بركات دمحم عبدهللا 2231710 كفـءكفـء10242011/06/27 معلم

موشا االعدادیة الجدیدة 2008/02/14 كریمھ حسن قطب عبد العال 2232434 كفـءكفـء10252011/02/14 معلم

تمام رمضان الثانویة بموشا 2009/02/28 كریمھ دمحم سویفى عشم 2233632 كفـءكفـء10262011/02/28 معلم

شطب المشتركة 2009/02/14 كوثر دمحم عبد الرحیم عبد ربھ 2237364 كفـءكفـء10272011/02/14 معلم

العدر 2008/05/08 كیرلس سمیر فھیم حنا 2231658 كفـءكفـء10282011/06/27 معلم

المطیعھ االعدادیة البحریة المشتركة 2008/02/28 لمیاء  بخیت عبد القادر توفیق 2232766 كفـءكفـء10292011/02/28 معلم

بنى حسین 2008/02/14 لمیاء احمد مصطفى احمد 2228374 كفـءكفـء10302011/02/14 معلم

الزاویة الجدیدة 2009/02/28 لمیاء كامل دیاب سالمة 2210985 كفـءكفـء10312011/02/28 معلم

ناصر منقباد 2008/06/27 لمیاء دمحم ابراھیم ابراھیم 2231824 كفـءكفـء10322011/06/27 معلم

حضانة مدرسة الوحدة العربیة 2009/06/27 لمیاء دمحم رمضان دمحم 2234264 كفـءكفـء10332011/06/27 معلم

نجع سبع 2009/02/28 لمیاء دمحم على سلیمان 2234768 كفـءكفـء10342011/02/28 معلم

دیرریفا 2009/06/27 لوسر یوسف فھیم حنا 2236218 كفـءكفـء10352011/06/27 معلم

درنكة البحریة 2009/02/14 لوسى عاطف وھیب قلتھ 2230103 كفـءكفـء10362011/02/14 معلم

ابو بكر الصدیق ببنى حسین 2009/06/27 لوسي إدوارد بطرس فرج هللا 2232980 كفـءكفـء10372011/06/27 معلم

-----------------------------------

7438of 5385 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

اسیوطاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید احمد جالل دمحم عبد القادر الرسمیة للغات 2009/06/27 لیلى صالح مسعد بشارة 2232051 كفـءكفـء10382011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب بموشا 2009/02/14 لیلى عبد الحمید دمحم رشوان 2232998 كفـءكفـء10392011/02/14 معلم

موشا االعدادیة المشتركة 2009/02/14 ماجد سمیر  ریاض حبیب 2171456 كفـءكفـء10402011/02/14 معلم

الشركة السعودیة المصریة للتعمیر 2009/02/14 ماجد فتحى عبدالمحسن اسماعیل 2234711 كفـءكفـء10412011/02/14 معلم

درنكة اإلعدادیة بنات الجدیدة 2009/02/14 ماجد نظمي ناروز زخاري 2232467 كفـءكفـء10422011/02/14 معلم

قرقارص 2008/01/10 ماجد وجیھ ویدس روفائیل 2228329 كفـءكفـء10432011/02/28 معلم

بالل بن ریاح ببنى حسین 2008/02/14 ماجدة عبد البصیر عبد السالم سلیمان 2233044 كفـءكفـء10442011/02/14 معلم

ناصر منقباد 2008/02/14 ماجدة لویس بولس قط 2093872 كفـءكفـء10452011/02/14 معلم

نجوع بنى حسین 2009/02/14 ماجده حلمى فایز عطیة 2228746 كفـءكفـء10462011/02/14 معلم

المطیعھ االعدادیة البحریة المشتركة 2009/02/14 مارسیل شوقى خلیل حنا 2232693 كفـءكفـء10472011/02/14 معلم

موشا االبتدائیة الجدیدة 2008/02/14 مارسیل فایق منصور عبدالمالك 2242061 كفـءكفـء10482011/02/14 معلم

المطیعة االعدادیة القبلیھ المشتركة 2008/02/14 مارلین سلیم عطیھ شرموخ 2234126 كفـءكفـء10492011/02/14 معلم

درنكة االعدادیة القدیمة بنات 2009/02/14 مارى  میالد نجیب میخائیل 2231678 كفـءكفـء10502011/02/14 معلم

عبد العزیز یوسف علوان تعلیم اساسى سابقا 2008/02/14 مارى اسحق بشاى میخائیل 2148029 كفـءكفـء10512011/02/14 معلم

نجع سبع الثانویھ 2009/02/14 مارى بقطر امین بقطر 2234708 كفـءكفـء10522011/02/14 معلم

درنكة القبلیة 2008/02/28 مارى جرجس دمیان مسعد 2192733 كفـءكفـء10532011/02/28 معلم

مسرع المشتركة 2009/02/14 مارى جمیل تامر حنس 2233591 كفـءكفـء10542011/02/14 معلم
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المطیعھ االعدادیة البحریة المشتركة 2009/02/14 مارى صابر جادهللا اسكاروس 2232632 كفـءكفـء10552011/02/14 معلم

االنتصار بمنقباد 2009/02/14 مارى عزمى إلیاس غبلایر 2228659 كفـءكفـء10562011/02/14 معلم

شطب االعدادیة المشتركة 2009/06/27 مارى فكیھ لمعى أبراھیم 2211292 كفـءكفـء10572011/06/27 معلم

الحریة بعزبة سلیم 2009/06/27 مارى مجدى  دانیال صلیب 2232225 كفـءكفـء10582011/06/27 معلم

االنتصار بمنقباد 2008/02/14 مارى ناجى حلمى یوسف 2147951 كفـءكفـء10592011/02/14 معلم

منقباد االعدادیة بنین 2009/02/14 مارى نصیف محروص شحات 2230657 كفـءكفـء10602011/02/14 معلم

بنى حسین 2009/02/14 مارى وجیھ ریاض تادرس 2200339 كفـءكفـء10612011/02/14 معلم

منقباد االعدادیة بنین 2009/02/14 ماري رزق بخیت سلیمان 2232843 كفـءكفـء10622011/02/14 معلم

نجوع بنى حسین االعدادیة 2009/02/14 ماري مسعود رزق غطاس 2232972 كفـءكفـء10632011/02/14 معلم

بھیج 2008/06/27 ماري مكرم عزیز میخائیل 2383390 كفـءكفـء10642011/06/27 معلم

قریة اسكندریة الثورة اإلبتدائیة الجدیدة 2009/02/14 ماریان خلف ثابت مكارى 2201558 كفـءكفـء10652011/02/14 معلم

الھدایا اإلعدادیة 2009/02/14 ماریان رزق هللا شوقى حنا 2234779 كفـءكفـء10662011/02/14 معلم

على مبارك 2008/02/14 ماریان رزیق تادرس رزیق 2232377 كفـءكفـء10672011/02/14 معلم

االستقالل بموشا 2009/06/27 ماریان سمیر زاخر یسى 2189839 كفـءكفـء10682011/06/27 معلم

الھدایا اإلعدادیة 2009/06/27 ماریان ماھر مبارك ابسخرون 2229258 كفـءكفـء10692011/06/27 معلم

الجالء االعدادیة بنین 2008/06/27 ماریان وصفى رمسیس عطا هللا 2234022 كفـءكفـء10702011/06/27 معلم

التحریر الرسمیة للغات 2009/06/27 ماریانا إیلیا زاھر قزمان 2235392 كفـءكفـء10712011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

اوالد رائق الجدیدة 2009/06/27 ماریانا سلیمان روفائیل مقار 2233015 كفـءكفـء10722011/06/27 معلم

علوان الثانویة المشتركة 2009/02/14 ماریانا سمیر رمزى فؤاد 2230634 كفـءكفـء10732011/02/14 معلم

قرقارص االبتدائیة 2008/02/14 ماریانا صفوت كامل سعید 2231865 كفـءكفـء10742011/02/14 معلم

ابو بكر الصدیق ببنى حسین 2008/02/14 ماریانا مكرم باشا جاد هللا 2230008 كفـءكفـء10752011/02/14 معلم

البورة المشتركة 2008/02/28 ماریانا ناسان بولس میخائیل 2230670 كفـءكفـء10762011/02/28 معلم

الشركھ السعودیة االعدادیة بسالم 2009/02/14 مایكل اكرام صابر لبیب 2230444 كفـءكفـء10772011/02/14 معلم

الزوایة الثانویة الجدیدة 2009/02/14 مایكل سمیر عزیز عبید 2232802 كفـءكفـء10782011/02/14 معلم

العدر الجدیدة 2008/05/08 مایكل فیلیب فایق لبیب 2236464 كفـءكفـء10792011/06/27 معلم

الزاویة ع بنین 2009/02/14 مایكل مجدى لمعى سیحھ 2229622 كفـءكفـء10802011/02/14 معلم

سعید اباظة 2009/06/27 مایكل منیر عیاد مرقص 2228719 كفـءكفـء10812011/06/27 معلم

الظافر باوالد ابراھیم 2009/02/14 مجدى سلطان امین رزق هللا 2232686 كفـءكفـء10822011/02/14 معلم

موشا االعدادیة الجدیدة 2009/02/14 مجدى شحاتھ شاروبیم غطاس 2232474 كفـءكفـء10832011/02/14 معلم

ریفا ع بنات 2008/06/24 دمحم  أمام عبد الوھاب صادق 2194922 كفـءكفـء10842011/06/27 معلم

دیر درنكة للتعلیم االساسى 2009/06/27 دمحم  رمضان عبد الحافظ دمحم 2231829 كفـءكفـء10852011/06/27 معلم

عزبة جودة االبتدائیة 2008/05/14 دمحم ابراھیم دمحم محروس 2236420 كفـءكفـء10862011/06/27 معلم

منقباد االعدادیة بنات 2009/06/27 دمحم احمد سید احمد 2229135 كفـءكفـء10872011/06/27 معلم

2009/02/14 الرشاد االعدادیة بعرب مدابغ دمحم احمد دمحم سید 2232039 كفـءكفـء10882011/02/14 معلم
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الزاویة ع بنین 2007/12/25 دمحم اسماعیل سید محفوظ 2232761 كفـءكفـء10892011/02/14 معلم

الجیش 2009/02/14 دمحم انور حسین دمحم 2230505 كفـءكفـء10902011/02/14 معلم

رشاد المشتركة 2007/12/15 دمحم انور دمحم احمد 2231596 كفـءكفـء10912011/02/14 معلم

الوحدة العربیة بالزاویة 2009/02/28 دمحم حسن احمد عبدالمطلب 2232004 كفـءكفـء10922011/02/28 معلم

بنى حسین 2009/06/27 دمحم حسن حسین حسن 2234212 كفـءكفـء10932011/06/27 معلم

الشیخ عمر مكرم بدرنكة 2009/02/14 دمحم حسن یوسف عبدالعزیز 2232868 كفـءكفـء10942011/02/14 معلم

مسرع 2009/06/27 دمحم حسین سید حسین 2400218 كفـءكفـء10952011/06/27 معلم

فصول عزبة جودة 2009/02/14 دمحم خالد شاكر أحمد 2232758 كفـءكفـء10962011/02/14 معلم

)جزیرة الطوابیة(الشھید حسانین جابر سید على 2009/06/27 دمحم خضر احمد عبد الحمید 2232716 كفـءكفـء10972011/06/27 معلم

نزلة عبد الاله 2009/06/27 دمحم خلف بخیت عبداللطیف 2236287 كفـءكفـء10982011/06/27 معلم

تمام رمضان الثانویة بموشا 2007/12/24 دمحم دسوقى كامل حسین 2231812 كفـءكفـء10992011/02/14 معلم

أبو القاسم 2009/02/14 دمحم رشدى قاسم عبد الواحد 2232451 كفـءكفـء11002011/02/14 معلم

نجع عبد الرسول للتعلیم االساسى 2009/02/14 دمحم رشوان فھمى فرغلى 2234788 كفـءكفـء11012011/02/14 معلم

عزبة ابو القاسم 2009/02/28 دمحم رفعت عبدالحفیظ عمورى 2234195 كفـءكفـء11022011/02/28 معلم

نجوع بنى حسین االعدادیة 2009/02/14 دمحم رمضان خلف هللا عوض 2231269 كفـءكفـء11032011/02/14 معلم

تمام رمضان الثانویة بموشا 2009/02/14 دمحم سید ثابت إسماعیل 2234479 كفـءكفـء11042011/02/14 معلم

الشغبة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 دمحم سیف النصر دمحم حسن 2234976 كفـءكفـء11052011/06/27 معلم
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تمام رمضان الثانویة بموشا 2009/02/14 دمحم شعبان راوى على 2234808 كفـءكفـء11062011/02/14 معلم

جزیرة االكراد 2009/06/27 دمحم صابر حسانین حسن 2234950 كفـءكفـء11072011/06/27 معلم

ام المؤمنین 2009/06/27 دمحم صالح صدقى عمر 2232015 كفـءكفـء11082011/06/27 معلم

الوحدة العربیة بالزاویة 2009/06/27 دمحم طھ دمحم  عثمان 2232006 كفـءكفـء11092011/06/27 معلم

نجع عبد الرسول للتعلیم االساسى 2009/02/14 دمحم عباس على عبد اللطیف 2231272 كفـءكفـء11102011/02/14 معلم

منقباد االعدادیة بنات 2009/06/27 دمحم عبد الرحیم على احمد 2253634 كفـءكفـء11112011/06/27 معلم

فصول اوالد على االعدادیة المشتركة 2009/02/14 دمحم عبد الرحیم دمحم عبد الغني 2233827 كفـءكفـء11122011/02/14 معلم

"الھدایا " الشھید عبد الناصر محمود احمد عاشور  2009/06/27 دمحم عبد الصاحى عباس زیدان 2233869 كفـءكفـء11132011/06/27 معلم

الزاویة الجدیدة 2009/02/14 دمحم عبد العال دمحم سید 2232976 كفـءكفـء11142011/02/14 معلم

ریفا ع بنات 2009/02/14 دمحم عبد الناصر حسن بخیت 2235635 كفـءكفـء11152011/02/14 معلم

اوالد على االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 دمحم عبدالجابر فرغلى سالم 2233279 كفـءكفـء11162011/06/27 معلم

فصول عزبة جودة 2009/02/28 دمحم عبدالحكیم عبدهللا عشرى 2235008 كفـءكفـء11172011/02/28 معلم

الزاویة ع بنین 2009/02/14 دمحم عبدالراضى على دمحم 2233424 كفـءكفـء11182011/02/14 معلم

نجع عبد الرسول 2008/01/18 دمحم عبدالغنى عبد الفتاح فرغلى 2206472 كفـءكفـء11192011/07/01 معلم

المطیعھ االعدادیة البحریة المشتركة 2008/05/23 دمحم عبدهللا جابر حسانین 2235707 كفـءكفـء11202011/06/27 معلم

جزیرة االكراد 2009/02/14 دمحم عبده حسانین حسن 2235433 كفـءكفـء11212011/02/14 معلم

عزبة خلف 2009/02/14 دمحم عثمان عبد الھادي دمحم 2232730 كفـءكفـء11222011/02/14 معلم
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عبد العزیز یوسف علوان تعلیم اساسى سابقا 2007/12/25 دمحم عثمان دمحم أحمد 2206049 كفـءكفـء11232011/02/14 معلم

دیر ریفا ع المشتركة 2009/06/27 دمحم عالء الدین عبد العزیز تھامي 2236236 كفـءكفـء11242011/06/27 معلم

نجع عبد الرسول االعدادیة المشتركة 2009/02/14 دمحم على  عبد الحلیم حسین 2206391 كفـءكفـء11252011/02/14 معلم

الشیخ عبد العزیز محمود بدرنكھ 2009/06/27 دمحم على راضى دمحم 2188165 كفـءكفـء11262011/02/14 معلم

منقباد الثانویة المشتركة 2009/02/14 دمحم على دمحم قطب 2231097 كفـءكفـء11272011/02/14 معلم

الزوایة الثانویة الجدیدة 2007/12/25 دمحم على محمود عطا هللا 2230346 كفـءكفـء11282011/02/14 معلم

بنى غالب المشتركة 2009/06/27 دمحم علي زید عبدالخالق 2367501 كفـءكفـء11292011/06/27 معلم

عمر مكرم المشتركة 2009/06/27 دمحم علي صبره جاد الرب 2234497 كفـءكفـء11302011/06/27 معلم

بھیج الجدیدة 2009/06/27 دمحم علي دمحم عبد السید 2395691 كفـءكفـء11312011/07/01 معلم

الجیش 2008/01/08 دمحم عمر احمد عثمان 2232297 كفـءكفـء11322011/02/14 معلم

عزبة خلف االعدادیة المشتركة 2008/05/08 دمحم عید زكى عبد العزیز 2234321 كفـءكفـء11332011/06/27 معلم

الجیش 2009/02/14 دمحم غانم عبد المجید احمد 2231831 كفـءكفـء11342011/02/14 معلم

بنى غالب المشتركة 2009/02/14 دمحم فتحى عبد هللا احمد 2235467 كفـءكفـء11352011/02/14 معلم

علوان ع الجدیدة 2009/06/27 دمحم فتحي ابراھیم احمد 2235496 كفـءكفـء11362011/06/27 معلم

نجع عبد الرسول االعدادیة المشتركة 2008/05/16 دمحم فرغلى على مطاوع 2232932 كفـءكفـء11372011/06/27 معلم

نجع عبد الرسول االعدادیة المشتركة 2009/02/14 دمحم فكرى محمود عبدالفتاح 2234971 كفـءكفـء11382011/02/14 معلم

رشاد المشتركة 2009/02/28 دمحم كامل سویفى جاد الرب 2230553 كفـءفوق المتوسط11392011/02/28 معلم
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عزبة نوفل 2009/02/14 دمحم كمال  كامل عبدالرحمن 2228924 كفـءكفـء11402011/02/14 معلم

مصطفى حسانین ث المشتركة بدرنكة 2007/12/25 دمحم دمحم ثابت عثمان 2188152 كفـءكفـء11412011/02/14 معلم

ناصر بالبھیج 2009/06/27 دمحم دمحم سید مصطفى 2187997 كفـءكفـء11422011/06/27 معلم

الزاویة الجدیدة 2007/12/25 دمحم دمحم محمود جاد المولى 2232412 كفـءكفـء11432011/02/14 معلم

درنكة االعدادیة القدیمة بنات 2009/06/27 دمحم مصطفى حسین مصطفى 2232726 كفـءكفـء11442011/06/27 معلم

العدر االعدادیة 2009/06/27 دمحم مصطفى دمحم حسانین 2234319 كفـءكفـء11452011/06/27 معلم

نجع سبع الثانویھ 2009/02/14 دمحم مصطفى دمحم حسن 2186958 كفـءكفـء11462011/02/14 معلم

الشغبة االعدادیة المشتركة 2008/05/09 دمحم ممدوح دمحم احمد 2236691 كفـءكفـء11472011/06/27 معلم

الشغبة االعدادیة المشتركة 2008/05/09 دمحم منصور طھ دمحم 2236693 كفـءكفـء11482011/06/27 معلم

درنكة اإلعدادیة بنات الجدیدة 2009/02/14 دمحم نشات فوزى احمد 2231696 كفـءكفـء11492011/02/14 معلم

سالم 2009/02/14 محمود احمد عبد الحمید احمد 2231266 كفـءكفـء11502011/02/14 معلم

مجمعة منقباد 2009/01/05 محمود أحمد محمود أحمد 2201535 كفـءكفـء11512011/07/01 معلم

بالل بن ریاح ببنى حسین 2009/02/14 محمود أحمد محمود دمحم 2233070 كفـءكفـء11522011/02/14 معلم

)جزیرة الطوابیة(الشھید حسانین جابر سید على 2009/02/14 محمود انور سویفى عبد الحافظ 2231295 كفـءكفـء11532011/02/14 معلم

اسیوط الرسمیة المتمیزة للغات 2009/06/27 محمود جابر أبو اللیل خلیفة 2232325 كفـءكفـء11542011/06/27 معلم

الظافر باوالد ابراھیم 2009/02/14 محمود حسیبھ دمحم حسانین 2232557 كفـءكفـء11552011/02/14 معلم

نجع عبد الرسول االعدادیة المشتركة 2009/02/14 محمود رمضان محمود دمحم 2234975 كفـءكفـء11562011/02/14 معلم
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ابو بكر الصدیق ببنى حسین 2009/02/14 محمود سید مسعود احمد 2231781 كفـءكفـء11572011/02/14 معلم

ناصر بالبھیج 2009/02/14 محمود عبد المنعم ثابت زاید 2231268 كفـءكفـء11582011/02/14 معلم

ریفا ع بنات 2008/04/25 محمود على مصطفى مرسى 2395909 كفـءكفـء11592011/06/27 معلم

المطیعة المشتركة 2009/02/14 محمود فرغلى سید فرغلى 2235027 كفـءكفـء11602011/02/14 معلم

منقباد االعدادیة بنین 2009/02/14 محمود كامل عبد الخالق عبد القادر 2231074 كفـءكفـء11612011/02/14 معلم

ً)الزاویة المشتركة سابقا(الجالء بالزاویة  2009/02/14 محمود دمحم احمد حسانین 2233309 كفـءكفـء11622011/02/14 معلم

منقباد االعدادیة بنات 2009/06/27 محمود دمحم حسنى دمحم 2257043 كفـءكفـء11632011/06/27 معلم

المطیعة ث المشتركة 2007/12/24 محى الدین بدرى حامد مرزوق 2234980 كفـءكفـء11642011/02/14 معلم

مسرع 2009/02/28 مدحت جابر فلبس عبدالمالك 2234449 كفـءكفـء11652011/02/28 معلم

المطیعة الجدیدة المشتركة 2007/12/24 مدحت روؤف مسعد داود 2235029 كفـءكفـء11662011/02/28 معلم

روضة النیل بنزلة عبدالاله 2008/02/14 مدیحة خلف بخیت عبداللطیف 2232595 كفـءكفـء11672011/02/14 معلم

منقباد للتعلیم االساسى 2008/06/27 مدیحة عبدالقادر دمحم على 2235004 كفـءكفـء11682011/06/27 معلم

قرقارص ع 2008/02/14 مدیحة كامل عبدالفتاح مجلى 2234796 كفـءكفـء11692011/02/14 معلم

المطیعھ االعدادیة البحریة المشتركة 2009/06/27 مرثا ابادیر لطیف باشا 2231127 كفـءكفـء11702011/06/27 معلم

شطب االعدادیة المشتركة 2009/02/14 مرجریت خلیل  مقصدهللا  باشا 2232212 كفـءكفـء11712011/02/14 معلم

العیسویة 2008/06/27 مرفت  عبد النعیم جابر حسونھ 2395717 كفـءكفـء11722011/06/27 معلم

نجوع بنى حسین 2008/02/14 مرفت جمال حسین بخیت 2228788 كفـءكفـء11732011/02/14 معلم
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درنكة االعدادیة الجدیدة بنین 2008/02/14 مرفت عبد المعز قطب مرسى 2232924 كفـءكفـء11742011/02/14 معلم

شطب االبتدائیة للتعلیم االساسى 2009/02/28 مرفت عبدالنبى احمد ابراھیم 2228940 كفـءكفـء11752011/02/28 معلم

منقباد للتعلیم األساسى 2009/02/28 مرفت فتحى جابر احمد 2144679 كفـءكفـء11762011/02/28 معلم

ناصر االعدادیة بنین 2008/06/27 مرفت مجدى سویرس عبد المسیح 2236035 كفـءكفـء11772011/06/27 معلم

منقباد االعدادیة بنات 2008/06/27 مرفت دمحم توفیق احمد 2387418 كفـءكفـء11782011/06/27 معلم

السالم ببھیج 2008/02/14 مرفت محمود حسین بریقع 2228293 كفـءكفـء11792011/02/14 معلم

اوالد رائق الجدیدة 2009/06/27 مروة  ابراھیم قطب عبد العزیز 2128449 كفـءكفـء11802011/06/27 معلم

المطیعة االعدادیة القبلیھ المشتركة 2008/02/14 مروة أحمد عثمان دمحم 2231684 كفـءكفـء11812011/02/14 معلم

النصر الحدیثة االبتدائیة المشتركة 2008/06/27 مروة احمد دمحم فراج 2188025 كفـءكفـء11822011/06/27 معلم

موشا االعدادیة الجدیدة 2009/06/27 مروة السید دمحم عبده 2228770 كفـءكفـء11832011/06/27 معلم

موشا االعدادیة الجدیدة 2009/02/14 مروة جالل عبد الحفیظ عیسى 2230717 كفـءكفـء11842011/02/14 معلم

الھدایا اإلعدادیة 2008/06/27 مروة عبد العال عبد العزیز عبد العال 2232919 كفـءكفـء11852011/07/01 معلم

ریفا ع بنین 2008/02/14 مروة فتحى دمحم مصطفى 2232018 كفـءكفـء11862011/02/14 معلم

عزبة خلف 2009/02/14 مروة فرغلي سعد دمحم 2232913 كفـءكفـء11872011/02/14 معلم

جزیرة االكراد 2009/02/14 مروة كمال  حسین محمود 2234945 كفـءكفـء11882011/02/14 معلم

منقباد الثانویة المشتركة 2009/06/27 مروة كمال عبدالحمید سید 2231751 كفـءكفـء11892011/06/27 معلم

أحمد عرابى االبتدائیة بمنقباد 2009/02/28 مروة محسن إبراھیم عرفھ 2230754 كفـءكفـء11902011/02/28 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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الشیخ عمر مكرم بدرنكة 2009/02/28 مروة دمحم سید فرج 2191212 كفـءكفـء11912011/02/28 معلم

الشیخ عبد العزیز محمود بدرنكھ 2008/02/14 مروة دمحم دمحم مصطفى 2231062 كفـءكفـء11922011/02/14 معلم

شطب المحطة المشتركة 2009/02/28 مروة دمحم مصطفى احمد 2231281 كفـءكفـء11932011/02/28 معلم

الجیش 2009/02/14 مروة محمود حامد محمود 2231290 كفـءكفـء11942011/02/14 معلم

روضة النیل بنزلة عبدالاله 2009/06/27 مروة مصطفى احمد درویش 2236243 كفـءكفـء11952011/06/27 معلم

منقباد االعدادیة بنات 2009/06/27 مروة مصطفى عبد الرحیم على 2232294 كفـءكفـء11962011/06/27 معلم

اسیوط-مدرسةالنوراالعدادیةللمكفوفین 2009/06/27 مروه احمد دمحم عبد الحافظ 2236151 كفـءكفـء11972011/06/27 معلم

المطیعة االعدادیة القبلیھ المشتركة 2008/02/14 مروه جالل عبدالعزیز محمود 2231587 كفـءكفـء11982011/02/14 معلم

حضانة مدرسة الوحدة العربیة 2009/06/27 مروه صالح الدین احمد على 2234728 كفـءكفـء11992011/06/27 معلم

)آل عابدین بموشا(ابو بكر الصدیق  2008/06/27 مروه عاطف محمود دمحم 2236212 كفـءكفـء12002011/07/01 معلم

دیر درنكة ع الجدیدة 2009/02/14 مروه عبدالرازق احمد حسنین 2231445 كفـءكفـء12012011/02/14 معلم

فصول اوالد على االعدادیة المشتركة 2009/02/14 مروه فرغلى مرزوق سید 2228932 كفـءكفـء12022011/02/14 معلم

المطیعھ االعدادیة البحریة المشتركة 2008/06/27 مروه دمحم ابراھیم دمحم 2236279 كفـءكفـء12032011/06/27 معلم

الزاویة الحدیثة 2009/06/27 مروه دمحم رمضان دمحم 2232771 كفـءكفـء12042011/07/01 معلم

درنكة االعدادیة الجدیدة بنین 2009/02/14 مروه دمحم محمود دمحم 2228654 كفـءكفـء12052011/02/14 معلم

البورة المشتركة 2009/06/27 مروه دمحم مصطفى محفوظ 2236697 كفـءكفـء12062011/06/27 معلم

رشاد المشتركة 2009/06/27 مروه دمحم نجیب سید أحمد 2395890 كفـءكفـء12072011/06/27 معلم
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بنى غالب المشتركة 2009/02/14 مروه دمحمتوفیق امین توفیق 2231197 كفـءكفـء12082011/02/14 معلم

شطب االعدادیة المشتركة 2008/02/14 مروه مصطفى  ابراھیم  احمد 2232144 كفـءكفـء12092011/02/14 معلم

الشعراوى 2009/02/14 مروه مصطفى احمد حسین 2232738 كفـءكفـء12102011/02/14 معلم

درنكة االعدادیة القدیمة بنات 2009/06/27 مروه مصطفي عبد الفتاح عبد الحافظ 2234430 كفـءكفـء12112011/06/27 معلم

نجوع بنى حسین 2009/02/14 مروه مكرم شفیق صادق 2207573 كفـءكفـء12122011/02/14 معلم

نجوع بنى حسین االعدادیة 2009/02/14 مروى محمود طلعت عبد الحمید محمود 2229676 كفـءكفـء12132011/02/14 معلم

اسكندریة الثورة تعلیم أساسى الجدیدة 2009/02/14 مروي دمحم مختار احمد محمود 2232223 كفـءكفـء12142011/02/14 معلم

شطب المحطة المشتركة 2009/06/27 مریام محسن حلیم فلتس 2235509 كفـءكفـء12152011/06/27 معلم

دیر درنكة للتعلیم االساسى 2008/02/14 مریانا صالح اسرائیل صالح 2232354 كفـءكفـء12162011/02/14 معلم

عزبة ابو القاسم 2009/02/14 مریانا عبدهللا ولیم حبیب 2232709 كفـءكفـء12172011/02/14 معلم

نجع سبع 2009/02/14 مریانا مكرم شفیق صادق 2207534 كفـءكفـء12182011/02/14 معلم

نجع سبع 2009/02/14 مریانا موریس منصور شحاتة 2234770 كفـءكفـء12192011/02/14 معلم

منقباد االعدادیة بنات 2009/02/14 مریانا ودیع اسحق یسطا 2233601 كفـءكفـء12202011/02/14 معلم

ریفا الثانویة المشتركة 2008/02/14 مریانة ثروت عزمى سالمھ 2231064 كفـءكفـء12212011/02/14 معلم

درنكة البحریة 2009/02/14 مریانھ صبحى سعید فام 2204912 كفـءكفـء12222011/02/14 معلم

مسرع 2009/02/14 مریانھ كمال فایز ذكى 2231083 كفـءكفـء12232011/02/14 معلم

المطیعة المشتركة 2009/02/14 مریم  حشمت فتحى لبان 2234967 كفـءكفـء12242011/02/14 معلم
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روضة مدرسة الرعایة المتكاملة الرسمیة للغات 2008/02/14 مریم  مصطفي  احمد  دمحم 2143337 كفـءكفـء12252011/02/14 معلم

نجوع بنى حسین االعدادیة 2009/02/14 مریم ادوارد بطرس فرج هللا 2231663 كفـءكفـء12262011/02/14 معلم

بنى غالب االبتدئیة للتعلیم االساسى 2009/02/14 مریم اسحاق بخیت عویضة 2233846 كفـءكفـء12272011/02/14 معلم

على بن ابى طالب بشطب 2008/02/14 مریم بھیج لوندى فھمى 2228928 كفـءكفـء12282011/02/14 معلم

مسرع المشتركة 2009/02/14 مریم جمیل ریاض كامل 2233040 كفـءكفـء12292011/02/14 معلم

الجالء المشتركة 2008/02/14 مریم حسنى متیاس تادرس 2230364 كفـءكفـء12302011/02/14 معلم

خدیجة بنت خویلد 2008/02/14 مریم رفعت لوقا بطرس 89838 كفـءكفـء12312011/02/14 معلم

دیر درنكة ع الجدیدة 2009/02/14 مریم زكریا عبدالشھید جورجى 2232484 كفـءكفـء12322011/02/14 معلم

الھدایا اإلعدادیة 2009/02/14 mمریم طلعت نجیب عطا 2233719 كفـءكفـء12332011/02/14 معلم

الشیخ عمر مكرم بدرنكة 2008/02/14 مریم عادل فكرى أنس 2231151 كفـءكفـء12342011/02/14 معلم

بنى حسین 2009/06/27 مریم عطا صبحى شحاتة 2232244 كفـءكفـء12352011/06/27 معلم

الشاعر فوزى بعلوان 2009/02/14 مریم عیسى عازر لطف هللا 2230609 كفـءكفـء12362011/02/14 معلم

ً)الزاویة المشتركة سابقا(الجالء بالزاویة  2009/02/14 مریم فرج غطاس حنا 2236165 كفـءكفـء12372011/02/14 معلم

منقباد الثانویة المشتركة 2009/02/14 مریم فكتور ریاض ملك 2230725 كفـءكفـء12382011/02/14 معلم

االسالمیة بنات 2009/02/14 مریم فوزي فایق لبیب 2235903 كفـءكفـء12392011/02/14 معلم

الوحدة الوطنیة بشطب 2008/06/27 مریم لمعى عطا هللا بسالى 2235987 كفـءكفـء12402011/06/27 معلم

الشركھ السعودیة االعدادیة بسالم 2009/02/28 مریم ماركو میخائیل باخوم 2234452 كفـءكفـء12412011/02/28 معلم

-----------------------------------

7438of 5397 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

اسیوطاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مسرع 2008/02/14 مریم میخائیل خلیل سلیمان 2231081 كفـءكفـء12422011/02/14 معلم

المطیعھ االعدادیة البحریة المشتركة 2008/02/28 مریم میالد نجیب میخائیل 2228320 كفـءكفـء12432011/02/28 معلم

عزبة نوفل اإلعدادیة المشتركة 2009/02/14 مریم نبیل رمزى عجمى 2233055 كفـءكفـء12442011/02/14 معلم

اسیوط المیكانیكیة 2011/06/27 مریم وجیھ فھمي الیاس 2390507 كفـءكفـء12452011/06/27 معلم

الشغبة االعدادیة المشتركة 2009/02/14 مریم ولیم منصور ابراھیم 2232249 كفـءكفـء12462011/02/14 معلم

أبو القاسم 2009/02/14 مصطفى  عثمان محمود عثمان 2234949 كفـءكفـء12472011/02/14 معلم

ً)الزاویة المشتركة سابقا(الجالء بالزاویة  2009/02/14 مصطفى  دمحم  جابر حسن 2231852 كفـءكفـء12482011/02/14 معلم

فصول عزبة جودة 2009/06/27 مصطفى  محمود على مرسي 2232313 كفـءكفـء12492011/06/27 معلم

دیر ریفا ع المشتركة 2007/12/27 مصطفى احمد دمحم احمد 2229607 كفـءكفـء12502011/02/14 معلم

علوان ع الجدیدة 2009/02/14 مصطفى احمد دمحم دمحم 2234311 كفـءكفـء12512011/02/14 معلم

أوالد رائق اإلعدادیة 2009/06/27 مصطفى احمد دمحم منصور 2234502 كفـءكفـء12522011/06/27 معلم

المطیعة الجدیدة المشتركة 2009/06/27 مصطفى الداخلى احمد سعد 2234963 كفـءكفـء12532011/06/27 معلم

أوالد رائق اإلعدادیة 2006/09/11 مصطفى سید رمضان سید 2233008 كفـءكفـء12542011/02/14 معلم

الشغبة االعدادیة المشتركة 2009/02/28 مصطفى عبد السالم على احمد 2234184 كفـءكفـء12552011/02/28 معلم

نجع عبد الرسول 2009/06/27 مصطفى على جابر احمد 2234236 كفـءكفـء12562011/06/27 معلم

موشا االعدادیة الجدیدة 2009/06/27 مصطفى علي دمحم عبد الحافظ 2234144 كفـءكفـء12572011/06/27 معلم

الشیخ عمر مكرم بدرنكة 2009/02/14 مصطفى فتحى عبدالمحسن اسماعیل 2231070 كفـءكفـء12582011/02/14 معلم
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الشركھ السعودیة االعدادیة بسالم 2009/06/27 مصطفى فتحي عبد الرحیم سید 2232224 كفـءكفـء12592011/06/27 معلم

احمد عبد المحسن 2008/05/17 مصطفى كامل سلطان فرغلى 2231200 كفـءكفـء12602011/06/27 معلم

قرقارص ع 2008/05/09 مصطفى دمحم على دمحم 2232238 كفـءكفـء12612011/06/27 معلم

موشا االعدادیة الجدیدة 2009/06/27 مصطفى دمحم عمران سعد 2232948 كفـءكفـء12622011/06/27 معلم

ریفا ع بنین 2008/05/08 مصطفى محمود عبد الحافظ سید 2236132 كفـءكفـء12632011/06/27 معلم

فصول اوالد على االعدادیة المشتركة 2009/02/14 مصطفى ممدوح دمحم حسن 2231857 كفـءكفـء12642011/02/14 معلم

ً)الزاویة المشتركة سابقا(الجالء بالزاویة  2009/02/14 مصطفى ھاشم احمد دمحم 2233110 كفـءكفـء12652011/02/14 معلم

)جزیرة الطوابیة(الشھید حسانین جابر سید على 2009/02/28 مصطفي  سید بدوي سید 2236347 كفـءكفـء12662011/02/28 معلم

فصول عزبة جودة 2009/06/27 مصطفي بداري أحمد دمحم 2236268 كفـءكفـء12672011/06/27 معلم

جمال فرغلى سلطان ث  للبنین 2009/06/27 مصطفي ثابت عبد الاله متولي 2370631 كفـءكفـء12682011/07/01 معلم

منقباد االعدادیة بنات 2009/02/14 مصطفي دسوقي ابراھیم دمحم 2232724 كفـءكفـء12692011/02/14 معلم

المطیعة االعدادیة القبلیھ المشتركة 2009/02/14 مصطفي كامل اسماعیل احمد 2231503 كفـءكفـء12702011/02/14 معلم

أوالد رائق اإلعدادیة 2009/06/27 مصطفي محمود حسین دمحم 2232456 كفـءكفـء12712011/06/27 معلم

الزاویة ع بنین 2009/02/14 مصطفي محمود دمحم حسین 2231346 كفـءكفـء12722011/02/14 معلم

اسكندریة الثورة تعلیم أساسى الجدیدة 2009/06/27 مكسیموس مسعود حنا مسعود 2232409 كفـءكفـء12732011/06/27 معلم

الزاویة الحدیثة 2009/02/14 ممدوح ایوب شیخ الراى نصر هللا 2230622 كفـءكفـء12742011/02/14 معلم

رشاد المشتركة 2009/06/27 منار بدراوى عبدالرحیم زاید 2232739 كفـءكفـء12752011/07/01 معلم
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فاطمة الزھراء االعدادیة بنات 2009/06/27 منال جرجس عزمي عبید 2234262 كفـءكفـء12762011/06/27 معلم

االنتصار االبتدائیة المشتركة بنجع سبع 2009/02/14 منال جمیل عیاد غطاس 2236299 كفـءكفـء12772011/02/14 معلم

الھدایا اإلعدادیة 2008/02/28 mمنال حسن سلیمان عطا 2233990 كفـءكفـء12782011/02/28 معلم

الشغبة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 منال حسین ذكى على 2236690 كفـءكفـء12792011/06/27 معلم

علوان الجدیدة 2009/02/14 منال حمدى بكر احمد 2233648 كفـءكفـء12802011/02/14 معلم

روضة مدرسة الطلیعة اإلبتدائیة 2009/02/14 منال سمیر نجیب حلیم 2231128 كفـءكفـء12812011/02/14 معلم

درنكة االعدادیة الجدیدة بنین 2008/06/27 منال عبد الحمید عثمان دمحم 2179710 كفـءكفـء12822011/06/27 معلم

الجالء 2009/06/27 منال عبده مسعود سمبل 2235869 كفـءكفـء12832011/06/27 معلم

فصول عزبة جودة 2009/02/14 منال عثمان محمود عثمان 2231642 كفـءكفـء12842011/02/14 معلم

منقباد للتعلیم األساسى 2009/02/14 منال على احمد عثمان 2233328 كفـءكفـء12852011/02/14 معلم

السالم االبتدائیة للتعلیم االساسى بمنقباد 2009/02/28 منال علي محمود سلیمان 88574 كفـءكفـء12862011/02/28 معلم

شطب الجدیدة للتعلیم األساسى 2009/06/27 منال محمود احمد تمام 2230415 كفـءكفـء12872011/06/27 معلم

أوالد رائق اإلعدادیة 2009/06/27 منال محمود عبد الحمید قطب 2235612 كفـءكفـء12882011/06/27 معلم

منقباد االعدادیة بنات 2008/06/27 منال وسلى مرید سعید 2200342 كفـءكفـء12892011/06/27 معلم

خالد بن الولید 2009/06/27 منى  عبدالراضى  عبدالراضى عمر 2234776 كفـءكفـء12902011/06/27 معلم

عزبة خلف االعدادیة المشتركة 2008/02/14 منى احمد بیومي حمدان 2232759 كفـءكفـء12912011/02/14 معلم

الجیش 2009/02/14 منى احمد دمحم على 2234797 كفـءكفـء12922011/02/14 معلم
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موشا االعدادیة المشتركة 2009/02/28 منى امین دمحم احمد 2234957 كفـءكفـء12932011/02/28 معلم

الزھراء االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 منى انسى انور عطا هللا 2230309 كفـءكفـء12942011/02/14 معلم

أبو بكر الصدیق بآل عابدین  بموشا 2008/02/14 منى بشاى حنین بشاى 2229659 كفـءكفـء12952011/02/14 معلم

علوان ع الجدیدة 2008/02/14 منى بكرى عبده عبد السالم 2233572 كفـءكفـء12962011/02/14 معلم

شطب المشتركة 2009/06/27 منى حسن متولى أحمد 2234489 كفـءكفـء12972011/06/27 معلم

الفریق عبدالمنعم ریاض 2009/06/27 منى سند سماك جرجس 2315936 كفـءكفـء12982011/06/27 معلم

سعد بن ابى وقاص االبتدائیھ بمنقباد 2009/02/28 منى سید محمود إبراھیم 2194144 كفـءكفـء12992011/02/28 معلم

البورة 2009/02/14 منى شبل شاكر على 2234763 كفـءكفـء13002011/02/14 معلم

الشیخ عمر مكرم بدرنكة 2008/02/14 منى على فرغلى منصور 2231158 كفـءكفـء13012011/02/14 معلم

علوان ع الجدیدة 2008/02/14 منى فكرى میخائیل اقالدیوس 2230605 كفـءكفـء13022011/02/14 معلم

الوحدة الوطنیة بشطب 2009/02/28 منى لمعى نصیف حبیش 2232984 كفـءكفـء13032011/02/14 معلم

الجالء بالزاویة 2009/06/27 منى دمحم حجاب حسانین 2236269 كفـءكفـء13042011/06/27 معلم

شطب الجدیدة للتعلیم األساسى 2009/02/28 منى محمود حسین دمحم 2235598 كفـءكفـء13052011/02/28 معلم

انس بن مالك بالمطیعة 2009/02/14 منى مكرم عزیز فھمى 2233696 كفـءكفـء13062011/02/14 معلم

الھدایا اإلعدادیة 2008/06/28 منى ممدوح على نعمة هللا 2234222 كفـءكفـء13072011/02/28 معلم

الشھید أحمد عبد المحسن صالح 2009/06/27 مني جابر سید عبد العزیز 82780 كفـءكفـء13082011/06/27 معلم

عزبة ابو القاسم 2009/02/14 مني عبدالبدیع ظریف علي 2232697 كفـءكفـء13092011/02/14 معلم
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طارق بن زیاد 2009/02/28 مني عبدالمحسن توفیق فرغلي 2232382 كفـءكفـء13102011/02/28 معلم

نجع سبع 2009/02/14 مھا ثابت غالي میخائیل 2219760 كفـءكفـء13112011/07/01 معلم

النیل بنزلھ عبد الاله 2008/02/14 مھا فرغلى زكى عفیفى 2201648 كفـءكفـء13122011/02/14 معلم

الشركھ السعودیة االعدادیة بسالم 2008/07/12 مورا میالد عبد المالك شاروبیم 2234702 كفـءكفـء13132011/02/14 معلم

الشغبة الجدیدة 2009/02/14 مؤمن عبد المجلى دمحم عبد العال 2231869 كفـءكفـء13142011/02/14 معلم

شطب االبتدائیة للتعلیم االساسى 2009/02/14 مى مكرم حامد جاد 2228936 كفـءكفـء13152011/02/14 معلم

المطیعة ث المشتركة 2008/02/14 میادة رجب ریاض ابواللیل 2233318 كفـءكفـء13162011/02/14 معلم

موشا االعدادیة المشتركة 2008/02/14 میادة ماھر على فیصل 2233300 كفـءكفـء13172011/02/14 معلم

نجع سبع 2009/06/27 میاده دمحم زكى سید 2235881 كفـءكفـء13182011/06/27 معلم

قرقارص ع 2008/02/28 میرفت خیرى فتحى دمحم 2234810 كفـءكفـء13192011/02/28 معلم

روضة مدرسة درنكة االبتدائیة الجدیدة 2009/02/14 میرفت دمحم احمد دمحم 2234414 كفـءكفـء13202011/02/24 معلم

الزاویة الجدیدة 2009/02/28 میرفت دمحم فرغلى دمحم 2191069 كفـءكفـء13212011/02/28 معلم

مسرع 2009/02/14 میالد رسمى أمین مسعود 2231085 كفـءكفـء13222011/02/14 معلم

نجع سبع 2009/06/27 میالد ممدوح میالد عزیز 2235911 كفـءكفـء13232011/06/27 معلم

االسالمیة الثانویة بنات 2009/06/27 مینا رفعت نجیب جورجي 2368755 كفـءكفـء13242011/06/27 معلم

أوالد رائق اإلعدادیة 2009/02/28 مینا رونى لبیب سعید 2229090 كفـءكفـء13252011/02/28 معلم

بنى حسین 2009/02/14 مینا یوسف حلیم جندي 2232476 كفـءكفـء13262011/02/14 معلم
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الزاویة ع بنین 2009/02/14 نادر اعماد فوزى سیف 2230696 كفـءكفـء13272011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب بموشا 2009/06/27 نادر حنا فكرى جرس 2233802 كفـءكفـء13282011/06/27 معلم

منقباد االعدادیة بنات 2009/06/27 نادرة دمحم احمد ناجى 2236274 كفـءكفـء13292011/06/27 معلم

المستشار صالح مرعى االبتدائیة 2009/02/28 نادیة زكریا عبد العظیم عبد العال 2231433 كفـءكفـء13302011/02/28 معلم

أبو بكر الصدیق ببنى حسین 2008/02/14 نادیة سید محمود أحمد 2233031 كفـءكفـء13312011/02/14 معلم

علوان الجدیدة 2009/02/14 نادیة عبد الحكیم عمر عثمان 2233965 كفـءكفـء13322011/02/14 معلم

منقباد للتعلیم األساسى 2009/02/28 نادیة عبدالحلیم عبدالمجید حسنین 2235005 كفـءكفـء13332011/02/28 معلم

ریفا ع بنین 2009/02/14 نادیة عبدالحمید ابراھیم احمد 2232835 كفـءكفـء13342011/02/14 معلم

المطیعة الجدیدة المشتركة 2009/02/14 نادیھ رمضان دمحم حسین 2231283 كفـءكفـء13352011/02/14 معلم

دیر درنكة ع الجدیدة 2009/02/14 نارمین صالح فؤاد خلة 2232542 كفـءكفـء13362011/02/14 معلم

شطب االعدادیة المشتركة 2009/02/14 ناصر ابراھیم منصور حسن 2231379 كفـءكفـء13372011/02/14 معلم

نجع سبع الثانویھ 2009/02/14 ناصر حشمت یوسف عبد المالك 2231080 كفـءكفـء13382011/02/14 معلم

نجع سبع 2009/02/14 ناصف نصیف نجیب مرقس 2199033 كفـءكفـء13392011/02/14 معلم

اسیوط الزراعیة الثانویة 2008/06/27 نانسى ابراھیم عوض ابراھیم 2395927 كفـءكفـء13402011/06/27 معلم

دیر درنكة ع الجدیدة 2009/02/14 نانسى بدرى فؤاد ابراھیم 2233296 كفـءكفـء13412011/02/14 معلم

عزبة نوفل اإلعدادیة المشتركة 2009/06/27 نانسى رفعت جاد سیحھ 2210436 كفـءكفـء13422011/06/27 معلم

النمایسة 2008/02/14 نانسى سمیر عطا هللا كیرلس 2231669 كفـءكفـء13432011/02/14 معلم
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مسرع المشتركة 2009/06/27 نانسى طاھر ودیع الیاس 2232991 كفـءكفـء13442011/06/27 معلم

دیر ریفا ع المشتركة 2009/02/14 نانسى ناجى لبیب فیلبس 2205004 كفـءكفـء13452011/02/14 معلم

بنى حسین 2009/02/14 ناھد توفیق بدیع توفیق 2236377 كفـءكفـء13462011/02/14 معلم

بنى غالب 2008/02/14 ناھد جمیل اسحاق زخارى 2206000 كفـءكفـء13472011/02/14 معلم

ھدى شعراوى ع بنات 2008/02/14 ناھد حلیم ریاض حبیب 2231727 كفـءكفـء13482011/02/14 معلم

درنكة القبلیة 2003/08/06 ناھد عبدالعظیم قاسم  سید 2232053 كفـءكفـء13492011/02/14 معلم

دیر ریفا 2009/06/27 ناھد فتحى ھالل اطناسیوس 2204501 كفـءكفـء13502011/06/27 معلم

شطب الجدیدة للتعلیم األساسى 2009/02/14 ناھد كیالنى دمحم أبو زید 2235558 كفـءكفـء13512011/02/14 معلم

الوحدة العربیة بالزاویة 2009/02/28 ناھد محفوظ اقالدیوس منقریوس 2232013 كفـءكفـء13522011/02/28 معلم

ریاض اطفال اسامة بن زید 2009/06/27 ناھد دمحم فرغلي عتمان 2234237 كفـءكفـء13532011/06/27 معلم

الزاویة الحدیثة 2009/02/14 ناھد مخلوف سامي قالدة 2232498 كفـءكفـء13542011/02/14 معلم

الشھید أحمد عبد المحسن صالح 2008/06/27 ناھد مصطفى احمد على 2234421 كفـءكفـء13552011/06/27 معلم

العدر 2009/02/14 نجاة فایز مرزوق عبد المالك 2231700 كفـءكفـء13562011/02/14 معلم

االنتصار بمنقباد 2009/06/27 نجاة دمحم على احمد 2231489 كفـءكفـء13572011/06/27 معلم

الجالء بالزاویة 2008/06/27 نجاة محمود شاكر ابراھیم 2236251 كفـءكفـء13582011/06/27 معلم

درنكة اإلعدادیة بنات الجدیدة 2009/02/14 نجاح علي متولي علي 2234200 كفـءكفـء13592011/02/14 معلم

بنى حسین 2009/02/14 نجالء  احمد سید عبد الحفیظ 2231862 كفـءكفـء13602011/02/14 معلم
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درنكة القبلیة 2008/02/28 نجالء حمزة احمد جادالرب 2233403 كفـءكفـء13612011/02/28 معلم

اوالد ابراھیم 2008/06/27 نجالء سمیر ثابت دمحم 2231060 كفـءكفـء13622011/06/27 معلم

روضة على بن ابى طالب بشطب 2008/06/27 نجالء سید محمود مصطفى 2210469 كفـءكفـء13632011/06/27 معلم

الشغبة المشتركة 2009/02/14 نجالء سید ھاشم دمحم 2234199 كفـءكفـء13642011/02/14 معلم

روضھ عزبھ خلف 2009/06/27 نجالء عبد السمیع ابراھیم ھاشم 2231711 كفـءكفـء13652011/06/27 معلم

علوان الجدیدة 2008/02/14 نجالء علي بیومي عبد الغفار 2233974 كفـءكفـء13662011/02/14 معلم

على بن ابى طالب بشطب 2008/02/14 نجالء فتحى  احمد دمحم 2228948 كفـءكفـء13672011/02/14 معلم

نجع عبد الرسول االعدادیة المشتركة 2009/02/14 نجالء فتحى على احمد 2206422 كفـءكفـء13682011/02/14 معلم

الشیخ عمر مكرم بدرنكة 2009/02/14 نجالء دمحم كامل محمود 2233303 كفـءكفـء13692011/02/14 معلم

عزبة نوفل 2009/02/28 نجالء مصطفى اسماعیل ابراھیم 2234956 كفـءكفـء13702011/02/28 معلم

ریاض اطفال اسامة بن زید 2009/06/27 نجالء منصور دمحم موسي 2234227 كفـءكفـء13712011/06/27 معلم

درنكة القبلیة 2009/02/28 نجوى ابراھیم على عبدالقادر 2231813 كفـءكفـء13722011/02/28 معلم

أوالد رائق اإلعدادیة 2009/02/28 نجوى شاكر عزیز فرج 2234725 كفـءكفـء13732011/02/28 معلم

ریفا ع بنات 2009/02/14 نجوى طھ احمد دمحم 2232002 كفـءكفـء13742011/02/14 معلم

الھدایا لریاض االطفال 2009/06/27 نجوى فؤاد ھریدى عبدالقادر 2231146 كفـءكفـء13752011/06/24 معلم

شطب االعدادیة المشتركة 2009/02/14 نجوى دمحم احمد شلقامى 2232062 كفـءكفـء13762011/02/14 معلم

نجع سبع 2008/02/14 نجوى دمحم سید دمحم 2230595 كفـءكفـء13772011/02/14 معلم
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نجع سبع 2009/02/14 نجوى مكرم مزیون متوشلح 2204329 كفـءكفـء13782011/02/14 معلم

ریفا ع بنات 2009/02/14 نجوى ناثان مساك صدیق 2234133 كفـءكفـء13792011/02/14 معلم

الزوایة الثانویة الجدیدة 2009/06/27 نجوى وجیھ أدیب اسرافیل 2237441 كفـءكفـء13802011/06/27 معلم

الشركھ السعودیة االعدادیة بسالم 2009/02/14 ندا نشأت عبد العلیم عبد الحافظ 2232392 كفـءكفـء13812011/02/14 معلم

عزبة نوفل اإلعدادیة المشتركة 2009/02/14 نردین سمیر جادالسید بقطر 2233828 كفـءكفـء13822011/02/14 معلم

السالم ببھیج 2008/02/14 نرمین اعماد فوزى سیف 2228225 كفـءكفـء13832011/02/14 معلم

دیرریفا 2009/02/14 نرمین بدر الدین عبد العزیز تھامي 2234248 كفـءكفـء13842011/02/14 معلم

العدر 2008/02/14 نرمین راتب ثابت ارمانیوس 2148030 كفـءكفـء13852011/02/14 معلم

احمد عبد المحسن 2008/02/14 نرمین سمیر ثابت بسطا 2230066 كفـءكفـء13862011/02/14 معلم

االنتصار بمنقباد 2009/02/14 نرمین صبحي ناجح ناشد 2232210 كفـءكفـء13872011/02/14 معلم

المطیعة االعدادیة القبلیھ المشتركة 2009/02/14 نرمین صبرى زكى عبدهللا 2232333 كفـءكفـء13882011/02/14 معلم

روضة حافظ أبراھیم 2009/06/27 نرمین فؤاد كمال دمحم 2235423 كفـءكفـء13892011/06/27 معلم

"الھدایا " الشھید عبد الناصر محمود احمد عاشور  2009/02/14 نرمین كرم خالف زخارى 2229081 كفـءكفـء13902011/02/14 معلم

الشغبة االعدادیة المشتركة 2009/02/14 نرمین دمحم عبد العزیز عبد الواحد 2234207 كفـءكفـء13912011/02/14 معلم

الشركھ السعودیة االعدادیة بسالم 2008/02/14 نرمین موریس ثابت عبدالمالك 2233339 كفـءكفـء13922011/02/14 معلم

أحمد عرابى االبتدائیة بمنقباد 2009/02/14 نرمین ناجي صدقي تاوضروس 2232423 كفـءكفـء13932011/02/14 معلم

نجع سبع 2009/02/14 نرمین نبیھ شنوده ابراھیم 2232847 كفـءكفـء13942011/02/14 معلم
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ابو بكر الصدیق ببنى حسین 2008/06/27 نرمین یسري قلتھ مسعود 2232929 كفـءكفـء13952011/06/27 معلم

مصطفى حسانین ث المشتركة بدرنكة 2009/02/14 نرمین یوسف شوقى فؤاد 2232821 كفـءكفـء13962011/02/14 معلم

نزلة عبد الاله 2008/06/27 نسرین  احمد ضاحى عیسى 2236286 كفـءكفـء13972011/06/27 معلم

االنتصار بمنقباد 2008/02/14 نسرین أنسى عزیز جریس 2228663 كفـءكفـء13982011/02/14 معلم

االنتصار بمنقباد 2009/06/27 نسرین ریمون شاكر جندى 2228676 كفـءكفـء13992011/06/27 معلم

اوالد رائق الجدیدة 2009/06/27 نسرین عبدالوھاب منصور عابد 2186370 كفـءكفـء14002011/06/27 معلم

سالم 2008/02/14 نسرین كمیل عشم هللا غطاس 2231673 كفـءكفـء14012011/02/14 معلم

اوالد رائق الجدیدة 2009/02/14 نسرین دمحم كامل یونس 2235439 كفـءكفـء14022011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات 2009/02/14 نسرین دمحم دمحم عبد الرحیم 2230740 كفـءكفـء14032011/02/14 معلم

شطب المشتركة 2009/02/28 نسمة دمحم صبرة دمحم 2234105 كفـءكفـء14042011/02/28 معلم

الوحدة الوطنیة بشطب 2009/06/27 نسمھ حسن كامل عبد الرحمن 2231277 كفـءكفـء14052011/06/27 معلم

ریفا االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 نسمھ سعد بخیت سید 2229629 كفـءكفـء14062011/02/14 معلم

على بن ابى طالب بشطب 2008/05/08 نشات سارى عبدهللا مسعد 2233758 كفـءكفـء14072011/06/27 معلم

اوالد رائق الجدیدة 2008/02/28 نشوه فوزى دمحم سید 2232904 كفـءكفـء14082011/02/28 معلم

رشاد المشتركة 2008/06/27 نشوى عبدالنعیم دمحم مازن 2232007 كفـءكفـء14092011/06/27 معلم

المطیعة ث المشتركة 2008/02/14 نشوى فتحى سید ابازید 2234117 كفـءكفـء14102011/02/14 معلم

منقباد االعدادیة بنین 2009/06/27 نشوى فتحى على احمد 2232939 كفـءكفـء14112011/06/27 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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األعلي

حضانة مدرسة الوحدة العربیة 2008/02/14 نشوى نبیل احمد دمحم 2232318 كفـءكفـء14122011/02/14 معلم

الشركة السعودیة المصریة للتعمیر 2009/02/14 نصرة دمحم حسین دمحم 2133934 كفـءكفـء14132011/02/14 معلم

بنى غالب المشتركة 2009/02/14 نعمات جمال احمد مصطفى 2231186 كفـءكفـء14142011/02/14 معلم

مجمعة منقباد 2008/02/14 نعمات عبد القادر دمحم على 2237116 كفـءكفـء14152011/02/14 معلم

الشركة السعودیة المصریة للتعمیر 2009/02/28 نعمة  لطیف  ریاض  ملك 2234713 كفـءكفـء14162011/02/28 معلم

الشركة السعودیة المصریة 2009/06/27 نعمة شعبان احمد محمود 2234699 كفـءكفـء14172011/06/27 معلم

موشا االعدادیة المشتركة 2009/06/27 نعمھ صبحى میخائیل عبد هللا 2396229 كفـءكفـء14182011/06/27 معلم

ریفا االبتدائیة المشتركة 2008/02/14 نعمھ دمحم احمد خالد 2233988 كفـءكفـء14192011/02/14 معلم

علوان الجدیدة 2009/02/28 نفیسة أحمد مجاھد أبو زید 2233998 كفـءكفـء14202011/02/28 معلم

البورة المشتركة 2009/02/28 نھا عادل فوزي سیفین 2234023 كفـءكفـء14212011/02/28 معلم

الشھید أحمد عبد المحسن صالح 2009/06/27 نھا معزوز شفیق عبدالسید 2234413 كفـءكفـء14222011/06/27 معلم

نجع سبع 2009/02/14 نھال علوى احمد مصطفى 2234764 كفـءكفـء14232011/02/14 معلم

فصول االمل االبتدائیة بنات 2009/02/14 نھى سلیمان اسامة محمود 2174861 كفـءكفـء14242011/02/14 معلم

دیر ریفا ع المشتركة 2009/02/14 نھى شھاب سید عبدالرحمن 2231058 كفـءكفـء14252011/02/14 معلم

عزبة نوفل 2009/02/28 نھى دمحم صالح الدین كامل دمحم 2230432 كفـءكفـء14262011/02/28 معلم

منقباد للتعلیم األساسى 2008/02/28 نھى نبیل سعد عبد الشھید 2236138 كفـءكفـء14272011/02/28 معلم

االنتصار بمنقباد 2009/06/27 نوال دمحم مصطفى عبد هللا 2237312 كفـءكفـء14282011/06/27 معلم
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سالم 2008/02/28 نور الھدى صالح احمد عبد المالك 2231769 كفـءكفـء14292011/02/28 معلم

اسكندریة الثورة تعلیم أساسى الجدیدة 2009/06/27 نور الھدى صالح حسانین حسن 2234304 كفـءكفـء14302011/06/27 معلم

البورة 2009/06/27 نور سمیر زكى مرجان 2236699 كفـءكفـء14312011/06/27 معلم

اوالد ابراھیم 2009/06/27 نورا محمود عبد الناصر احمد 2221810 كفـءكفـء14322011/06/27 معلم

الوحدة المجمعة بریفا 2008/06/27 نورالھدى دمحم جابر فرغلي 2235501 كفـءكفـء14332011/06/27 معلم

روضة شطب الجدیدة للتعلیم االساسى 2008/02/14 نورة حسین مصطفي عبدالاله 2235861 كفـءكفـء14342011/02/14 معلم

عبد العزیز یوسف علوان تعلیم اساسى سابقا 2009/02/14 نورة عباس فرغلى دمحم 2230722 كفـءكفـء14352011/02/14 معلم

الزاویة الجدیدة 2009/02/14 نورة على بخیت حماد 2232895 كفـءكفـء14362011/02/14 معلم

التحریر االبتدائیة باسیوط 2008/02/28 نوره عبد الفتاح بكر علي 86166 كفـءكفـء14372011/02/14 معلم

أبو بكر الصدیق ببنى حسین 2009/06/27 نوره عد الحفیظ سید عبد الرحیم 2236168 كفـءكفـء14382011/06/27 معلم

علوان الجدیدة 2009/02/28 نیرمین عماد بولص میخائیل 2235485 كفـءكفـء14392011/02/28 معلم

أحمد عرابى االبتدائیة بمنقباد 2009/02/14 نیفین  غبلایر حبیب غبلایر 2231853 كفـءكفـء14402011/02/14 معلم

الزاویة اإلعدادیة بنات 2009/02/14 نیفین تاوضروس زاخر تاوضروس 2236372 كفـءكفـء14412011/02/14 معلم

نجع سبع 2008/02/14 نیفین خیر رمزي خیر 2233086 كفـءكفـء14422011/02/14 معلم

التجارة الثانویة بنات 2009/06/27 نیفین سعد ولیم عبد السید 2384936 كفـءكفـء14432011/06/27 معلم

منقباد الثانویة المشتركة 2009/02/14 نیفین سمیر ھالل فؤاد 2231734 كفـءكفـء14442011/02/14 معلم

الزاویة اإلعدادیة بنات 2009/02/14 نیفین عزمى عشم هللا فانوس 2236368 كفـءكفـء14452011/02/14 معلم
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موشا االعدادیة الجدیدة 2009/06/27 نیفین فایز اسحق تاوضروس 2234204 كفـءكفـء14462011/06/27 معلم

دیرریفا 2009/02/14 نیفین لیشع فكرى عبد هللا 2229590 كفـءكفـء14472011/02/14 معلم

البورة المشتركة 2009/02/14 ھاجر ابراھیم دمحم ابراھیم 2232367 كفـءكفـء14482011/02/14 معلم

الخزان المشتركة بالولیدیة 2008/02/14 ھاجر صبرى عبد السالم مھنى 2230736 كفـءكفـء14492011/02/14 معلم

علوان ع الجدیدة 2009/02/14 ھاجر عبدالرازق كامل دمحم 2231121 كفـءكفـء14502011/02/14 معلم

الزھراء االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 ھاجر على البدرى أحمد عبد الرحمن 2228766 كفـءكفـء14512011/06/27 معلم

اوالد ابراھیم 2008/02/14 ھاجر مصطفى احمد مصطفى 2229175 كفـءكفـء14522011/02/14 معلم

اوالد رائق الجدیدة 2008/02/14 ھالة صالح الدین عبدالحافظ دمحم 2234716 كفـءكفـء14532011/02/14 معلم

العدر الجدیدة 2009/02/14 ھالة دمحم دمحم نعمان 2231763 كفـءكفـء14542011/02/14 معلم

الزوایة الثانویة الجدیدة 2008/02/14 ھالھ مصطفى احمد دمحم 2233032 كفـءكفـء14552011/02/14 معلم

قرقارص االبتدائیة 2009/06/27 ھالھ نصرالدین دمحم صالح 2233670 كفـءكفـء14562011/06/27 معلم

ناصر بالبھیج 2008/06/27 ھانم  دمحم صبرة دمحم 2188023 كفـءكفـء14572011/06/27 معلم

درنكة االبتدائیة الجدیدة 2009/02/14 ھانى  شوقى امین مسعود 2232756 كفـءكفـء14582011/02/14 معلم

المطیعھ االعدادیة البحریة المشتركة 2009/02/28 ھانى بطرس عبد السید بشاى 2236041 كفـءكفـء14592011/02/28 معلم

الشیخ عبد العزیز محمود بدرنكھ 2009/02/14 ھانى جمیل جبره عبد المالك 2230317 كفـءكفـء14602011/02/14 معلم

الزاویة الجدیدة 2008/05/22 ھانى زارع صالح بحیر 2233037 كفـءكفـء14612011/06/27 معلم

السالم ببھیج 2007/12/25 ھانى عبده مسعود حنا هللا 2229995 كفـءكفـء14622011/02/14 معلم
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أحمد عرابى االبتدائیة بمنقباد 2008/05/17 ھانى عطیھ ریاض دوس 2231294 كفـءكفـء14632011/06/27 معلم

نجع عبد الرسول االعدادیة المشتركة 2009/02/14 ھانى كمال راغب یولس 2170639 كفـءكفـء14642011/02/14 معلم

فصول اوالد على االعدادیة المشتركة 2009/02/14 ھاني السید دمحم السید 2233810 كفـءكفـء14652011/02/14 معلم

انس بن مالك بالمطیعة 2008/02/28 ھایدى رسمى ذكى عبدالمسیح 2233619 كفـءكفـء14662011/02/28 معلم

على بن ابى طالب بشطب 2009/06/27 ھایدى فاروق مجاھد سید 2228953 كفـءكفـء14672011/06/27 معلم

االنتصار بمنقباد 2009/06/27 ھایدى فاروق دمحم فرغلى 85436 كفـءكفـء14682011/06/27 معلم

اوالد ابراھیم 2008/02/14 ھبة  رشاد  عطاهللا  جرجس 2231647 كفـءكفـء14692011/02/14 معلم

قرقارص ع 2009/02/14 ھبة احمد حسن عمران 2233641 كفـءكفـء14702011/02/14 معلم

منقباد للتعلیم األساسى 2009/02/14 ھبة هللا جالل عبدالمعطى احمد 2232953 كفـءكفـء14712011/02/14 معلم

اوالد رائق الجدیدة 2009/02/28 ھبة هللا سید عبد الحمید سید 2229319 كفـءكفـء14722011/02/28 معلم

اسكندریة الثورة تعلیم أساسى الجدیدة 2008/06/27 ھبة حسانین أحمد بیومي 2235930 كفـءكفـء14732011/06/27 معلم

بھیج الجدیدة 2009/02/14 ھبة حسنى بدر على 2231627 كفـءكفـء14742011/02/14 معلم

روضة شطب الجدیدة للتعلیم االساسى 2008/02/14 ھبة على جابر نعمة هللا 2236369 كفـءكفـء14752011/02/14 معلم

الشیخ عبد العزیز محمود بدرنكھ 2008/02/14 ھبة فاضل سید  عبدالوھاب 2231799 كفـءكفـء14762011/02/14 معلم

شطب االعدادیة المشتركة 2008/02/14 ھبة فرغلى احمد على 2230064 كفـءكفـء14772011/02/14 معلم

بنى حسین 2008/02/14 ھبة دمحم حسب هللا حسین 2187916 كفـءكفـء14782011/02/14 معلم

ریفا ع بنین 2009/02/14 ھبة دمحم فتحى حسن 2234996 كفـءكفـء14792011/02/14 معلم
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بنى حسین 2009/06/27 ھبة مختار سعید خلھ 2236022 كفـءكفـء14802011/06/27 معلم

مجمعة منقباد 2008/02/14 ھبةهللا حسین حسن حسین 2201071 كفـءكفـء14812011/02/14 معلم

الشغبة الجدیدة 2009/06/27 ھبھ ابراھیم دمحم دمحم 2234707 كفـءكفـء14822011/06/27 معلم

نجع سبع 2009/02/28 ھبھ ابراھیم مرسي حسانین 2233021 كفـءكفـء14832011/02/28 معلم

نجع سبع 2008/02/28 ھبھ أبوحسیبة عبدالحافظ  أحمد 2187854 كفـءكفـء14842011/02/28 معلم

ریفا االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 ھبھ الطیب سید عرفھ 2233582 كفـءكفـء14852011/02/28 معلم

درنكة القبلیة 2009/02/14 ھبھ هللا رفعت دمحم احمد 90051 كفـءكفـء14862011/02/14 معلم

موشا االعدادیة الجدیدة 2009/02/14 ھبھ هللا رفعت دمحم سالم 2231525 كفـءكفـء14872011/02/14 معلم

ً)الزاویة المشتركة سابقا(الجالء بالزاویة  2009/02/28 ھبھ بكرى سید محمود 2234738 كفـءكفـء14882011/02/28 معلم

على بن ابى طالب بشطب 2009/02/14 ھبھ حسنى صموئیل متى 2228943 كفـءكفـء14892011/02/14 معلم

اوالد على االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 ھبھ رفعت حسین موسى 2233702 كفـءكفـء14902011/02/14 معلم

ناصر بالبھیج 2008/06/27 ھبھ سمیر زكى جرجس 2231682 كفـءكفـء14912011/06/27 معلم

قرقارص ع 2009/02/14 ھبھ سید حسن عبدالرحمن 2234815 كفـءكفـء14922011/02/14 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة بالزاویة 2008/02/28 ھبھ سید حسین دمحم 2234484 كفـءكفـء14932011/02/28 معلم

منقباد االعدادیة بنات 2009/02/14 ھبھ سید محمود سید 2232388 كفـءكفـء14942011/02/14 معلم

ریفا ع بنین 2009/02/14 ھبھ عبدالحمید احمد دمحم 2232856 كفـءكفـء14952011/02/14 معلم

جالل الدین االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 ھبھ عبدالرحمن قطب على 2231082 كفـءكفـء14962011/02/14 معلم
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مسرع 2009/02/14 ھبھ عبدالمعطى حسن عبدالعال 2231543 كفـءكفـء14972011/02/14 معلم

سعد بن ابى وقاص االبتدائیھ بمنقباد 2008/02/14 ھبھ عثمان جابر حسانین 89986 كفـءكفـء14982011/02/14 معلم

ً)الزاویة المشتركة سابقا(الجالء بالزاویة  2009/06/27 ھبھ عثمان دمحم عثمان 2233106 كفـءكفـء14992011/06/27 معلم

الزاویة اإلعدادیة بنات 2009/02/14 ھبھ كریم فؤاد حبیب 2232805 كفـءكفـء15002011/02/14 معلم

عزبة خلف 2008/02/14 ھبھ دمحم انور بخیت 2230686 كفـءكفـء15012011/02/14 معلم

أحمد عرابى االبتدائیة بمنقباد 2009/06/27 ھبھ دمحم علي محمود 2231741 كفـءكفـء15022011/06/27 معلم

الرشاد 2008/02/14 ھبھ دمحم دمحم عبد العال 89752 كفـءكفـء15032011/02/14 معلم

الزاویة الجدیدة 2009/02/28 ھبھ دمحم دمحم مصطفى 2232889 كفـءكفـء15042011/02/14 معلم

احمد عبد المحسن 2009/06/27 ھبھ محمود سید على 2236969 كفـءكفـء15052011/06/27 معلم

الوحدة المجمعة بریفا 2009/02/28 ھبھ مصطفى فرغلى احمد 2228641 كفـءكفـء15062011/02/28 معلم

نجع سبع 2009/06/27 ھبھ نبیل فانوس میخائیل 2231274 كفـءكفـء15072011/06/27 معلم

ناصر منقباد 2008/02/14 ھبھ ھریدى كامل وھبھ 2230565 كفـءكفـء15082011/02/14 معلم

اوالد رائق الجدیدة 2008/02/14 ھبھ یوسف عبدالرحیم یوسف 2232974 كفـءكفـء15092011/02/14 معلم

النھضة 2009/02/14 ھدى خیرى احمد فرغل 2230783 كفـءكفـء15102011/02/14 معلم

مصطفى حسانین ث المشتركة بدرنكة 2009/02/28 ھدى عبد العاطى احمد عبد العاطى 2231179 كفـءكفـء15112011/02/28 معلم

الجیش االبتدائیة بنین 2009/02/14 ھدى عبدالفتاح دمحم دمحم الطیب 2234813 كفـءكفـء15122011/02/14 معلم

علوان ع الجدیدة 2009/02/14 ھدى عصام الدین دمحم المھدى مسعود 2233128 كفـءكفـء15132011/02/14 معلم
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درنكة البحریة 2008/02/14 ھدى منصور دمحم مصطفى 2234780 كفـءكفـء15142011/02/14 معلم

قرقارص 2009/02/14 ھدى موسى على محمود 2231662 كفـءكفـء15152011/02/14 معلم

المطیعة االعدادیة القبلیھ المشتركة 2009/02/28 ھدي أحمد حلمي علي 2233816 كفـءكفـء15162011/02/28 معلم

نجع سبع 2009/02/14 ھشام حسن احمد سید 2233287 كفـءكفـء15172011/02/14 معلم

أبو القاسم 2009/06/27 ھشام فرج ھاشم عبد الاله 2234281 كفـءكفـء15182011/06/27 معلم

المطیعة االعدادیة القبلیھ المشتركة 2007/01/25 ھشام دمحم دمحم سعد 2234972 كفـءكفـء15192011/06/27 معلم

أحمد عرابى االبتدائیة بمنقباد 2009/02/14 ھناء بھجة ذكرى مسعود 2230462 كفـءكفـء15202011/02/14 معلم

الشعراوى 2008/02/14 ھناء جمال یوسف دمحم 2232712 كفـءكفـء15212011/02/14 معلم

على بن ابى طالب بشطب 2009/02/28 ھناء حامد دمحم حسن 2228950 كفـءكفـء15222011/02/28 معلم

بنى حسین 2009/02/14 ھناء سعد اسماعیل تركى 2234244 كفـءكفـء15232011/02/14 معلم

بنى غالب 2009/02/14 ھناء ظریف منسى شلبى 2231209 كفـءكفـء15242011/02/14 معلم

منقباد للتعلیم االساسى 2009/06/27 ھناء عبد الراضي احمد عمر 2398968 كفـءكفـء15252011/06/27 معلم

االنتصار بمنقباد 2009/06/27 ھناء عبد المحسن ضاحى جاد 2229553 كفـءكفـء15262011/06/27 معلم

رشاد المشتركة 2009/02/14 ھناء عبدالتواب دمحم حسین 2232026 كفـءكفـء15272011/02/14 معلم

منقباد للتعلیم األساسى 2009/06/27 ھناء عبدالنبى ربیع سید 2233324 كفـءكفـء15282011/06/27 معلم

بھیج الجدیدة 2008/02/28 ھناء فتوح مالك سید 2232791 كفـءكفـء15292011/02/28 معلم

روضة شطب الجدیدة للتعلیم االساسى 2008/06/27 ھناء دمحم عبدالعلیم حسن 2234718 كفـءكفـء15302011/06/27 معلم
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شطب الجدیدة للتعلیم األساسى 2009/02/14 ھناء محمود احمد على 2235585 كفـءكفـء15312011/02/14 معلم

ریاض اطفال اسامة بن زید 2008/06/27 ھناء محمود دمحم دمحم 2236108 كفـءكفـء15322011/06/27 معلم

نجع سبع الثانویھ 2009/02/28 ھند سید دمحم محمود 2234318 كفـءكفـء15332011/02/28 معلم

االمل االبتدائى باسیوط 2009/02/14 ھند سید محمود فولى 2233811 كفـءكفـء15342011/02/14 معلم

الجالء 2009/02/14 ھند عبد الرحمن محمود عبد الرحمن 2231196 كفـءكفـء15352011/02/14 معلم

المطیعة الجدیدة المشتركة 2009/02/28 ھند عبدالعال دمحم حسن 2231978 كفـءكفـء15362011/02/28 معلم

درنكة االعدادیة القدیمة بنات 2008/02/14 ھند على ابراھیم  بغدادى 2239332 كفـءكفـء15372011/02/14 معلم

شطب االعدادیة المشتركة 2008/06/27 ھند على نصر الدین على 2233963 كفـءكفـء15382011/06/27 معلم

دیر ریفا ع المشتركة 2009/02/14 ھند دمحم جالل دمحم 2204469 كفـءكفـء15392011/02/14 معلم

روضة نجع عبد الرسول 2009/06/27 ھند دمحم خلف قرشي 2235700 كفـءكفـء15402011/06/27 معلم

الشعراوى 2008/02/14 ھند مراد ذكى مراد 2233293 كفـءكفـء15412011/02/14 معلم

نزلة عبد الاله المشتركة 2009/02/14 ھویدا جمال دمحم مصطفى 2235759 كفـءكفـء15422011/02/28 معلم

درنكة اإلعدادیة بنات الجدیدة 2008/06/27 ھویدا زین بخیت تونى 2236159 كفـءكفـء15432011/06/27 معلم

شطب الجدیدة للتعلیم األساسى 2009/06/27 ھویدا سید على دمحم 2233569 كفـءكفـء15442011/06/27 معلم

اسیوط الرسمیة المتمیزة للغات 2008/02/14 ھویدا دمحم دمحم نعمان 2231779 كفـءكفـء15452011/02/14 معلم

بنى حسین 2009/02/28 ھویدا مصطفى حسن حسانین 2234326 كفـءكفـء15462011/02/28 معلم

النھضة 2002/10/10 ھویدا مصطفى دمحم على 2235549 كفـءكفـء15472011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

احمد عبد المحسن 2009/06/27 ھیام عبد الرحمن محمود عبد الرحمن 2231202 كفـءكفـء15482011/06/27 معلم

درنكة االعدادیة القدیمة بنات 2009/02/14 ھیثم دمحم عبد العال على 2236018 كفـءكفـء15492011/02/14 معلم

المطیعة االعدادیة القبلیھ المشتركة 2008/06/27 ھیماء جابر ابراھیم محمود 2235890 كفـءكفـء15502011/06/27 معلم

احمد عبد المحسن 2008/01/09 وائل اسماعیل سید محفوظ 2232034 كفـءكفـء15512011/02/28 معلم

شطب المشتركة 2009/02/14 وائل شحاتھ جورج جندى 2232729 كفـءكفـء15522011/02/14 معلم

الجیش االبتدائیة بنین 2009/02/14 وائل عطا سالمھ سویفي 2234527 كفـءكفـء15532011/02/14 معلم

الجیش 2009/06/27 وائل ولیم منصور ابراھیم 2231405 كفـءكفـء15542011/06/27 معلم

حضانة مدرسة الوحدة العربیة 2009/06/27 وداد خلف جرجس عبد المالك 2231858 كفـءكفـء15552011/06/27 معلم

الزاویة ع بنین 2009/06/27 وردة رمضان عیسى فرغلى 2233788 كفـءكفـء15562011/06/27 معلم

مصطفى حسانین ث المشتركة بدرنكة 2008/02/14 وردة قمصان محمود قمصان 2236686 كفـءكفـء15572011/02/14 معلم

على بن ابى طالب بموشا 2009/02/28 وردة دمحم حماد مصطفى 2232566 كفـءكفـء15582011/02/28 معلم

النمایسة 2008/02/28 وردة دمحم عبدالرحیم صدیق 2231387 كفـءكفـء15592011/02/28 معلم

البورة 2009/02/14 ورده صادق احمد على 2233817 كفـءكفـء15602011/02/14 معلم

شطب االعدادیة المشتركة 2009/02/14 ورده دمحم فاروق عبد الكریم دمحم 2235659 كفـءكفـء15612011/02/14 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة بالزاویة 2008/06/27 وسام سید عبد الرحمن إبراھیم 2233757 كفـءكفـء15622011/06/27 معلم

التحریراالبتدائیة المشتركة 2008/02/14 وسام ماھر حسن خلف 2199390 كفـءكفـء15632011/04/01 معلم

الزاویة اإلعدادیة بنات 2009/06/27 وسیم نبیل فخري یونان 2236156 كفـءكفـء15642011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

الشركة السعودیة المصریة 2008/02/14 وفاء أحمد دمحم عثمان 2230748 كفـءكفـء15652011/02/14 معلم

طھ حنفى الملیجى الحدیثة بنین 2009/02/14 وفاء إسحق یوسف رزق 2231846 كفـءكفـء15662011/02/14 معلم

شطب المشتركة 2008/06/27 وفاء عبدالعاطى عبدالصبور عبدالحلیم 2234989 كفـءكفـء15672011/06/27 معلم

عزبة نوفل 2009/06/27 وفاء على مختار على 2240681 كفـءكفـء15682011/06/27 معلم

انس بن مالك بالمطیعة 2009/02/14 وفاء فراج عبد البصیر فراج 2228337 كفـءكفـء15692011/02/14 معلم

الزاویة ع بنین 2009/06/27 وفاء دمحم شاكر عثمان 2236676 كفـءكفـء15702011/06/27 معلم

بنى حسین 2008/02/28 وفاء دمحم صالح عمر 2234344 كفـءكفـء15712011/02/28 معلم

خالد بن الولید 2008/06/27 وفاء دمحم مصطفى ابوزید 2234775 كفـءكفـء15722011/06/27 معلم

عمر مكرم االبتدائیة الجدیدة 2009/02/14 وفاء محمود حسن  أبو النجا 2199314 كفـءكفـء15732011/02/14 معلم

عزبة خلف 2009/06/27 وفاء مصطفى دمحم عكاشة 2232688 كفـءكفـء15742011/06/27 معلم

ناصر منقباد 2009/06/27 وفاء یحیى ضاھر جمعھ 2231800 كفـءكفـء15752011/06/27 معلم

الزاویة اإلعدادیة بنات 2009/06/27 وفاء یوسف حسن عبد الغنى 2232908 كفـءكفـء15762011/07/01 معلم

علوان ع الجدیدة 2009/02/14 وفیق جرجس دریع ونى 2232613 كفـءكفـء15772011/02/14 معلم

الجیش 2009/02/28 والء احمد عطیھ محمود 2236381 كفـءكفـء15782011/02/28 معلم

عزبة نوفل اإلعدادیة المشتركة 2009/06/27 والء ربیع عبدالعزیز دمحم 2231579 كفـءكفـء15792011/06/27 معلم

عزبة نوفل اإلعدادیة المشتركة 2009/02/14 والء عبده حسن محمود 2233045 كفـءكفـء15802011/02/14 معلم

الحریة المشتركة باألربعین 2009/02/14 والء دمحم احمد یونس 2232874 كفـءكفـء15812011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

درنكة القبلیة 2009/06/27 والء دمحم كامل خضر 2233496 كفـءكفـء15822011/06/27 معلم

الجیش االبتدائیة بنین 2009/06/27 والء محمود حسین دمحم 2234807 كفـءكفـء15832011/06/27 معلم

األیمان االبتدائیة بالولیدیة 2009/02/14 والء محمود دمحم محمود 2231786 كفـءكفـء15842011/02/14 معلم

قناطر اسیوط االعدادیة بنین 2008/02/14 والء محمود موسى  احمد 2231116 كفـءكفـء15852011/02/14 معلم

أبو القاسم 2009/06/27 ولید احمد محمود عبدالرحیم 2398951 كفـءكفـء15862011/06/27 معلم

قریة اسكندریة الثورة اإلبتدائیة الجدیدة 2009/06/27 ولید حسن دمحم دمحم 2232605 كفـءكفـء15872011/06/27 معلم

بھیج الجدیدة 2009/06/27 ولید صالح محمود دمحم 2231839 كفـءكفـء15882011/06/27 معلم

نجع عبد الرسول 2009/06/27 ولید عرفة فتحى عبدالظاھر 2206061 كفـءكفـء15892011/06/27 معلم

موشا االعدادیة المشتركة 2009/06/27 ولید دمحم عبد العال بخیت 2235741 كفـءكفـء15902011/07/01 معلم

موشا االعدادیة الجدیدة 2009/02/14 ولید دمحم عبدالمحسن احمد 2231544 كفـءكفـء15912011/02/14 معلم

درنكة االعدادیة الجدیدة بنین 2009/06/27 وئام دمحم دمحم محمود 2232933 كفـءكفـء15922011/06/27 معلم

مسرع 2008/06/27 ویزه غطاس مسعد غطاس 2231090 كفـءكفـء15932011/06/27 معلم

أبو القاسم 2009/06/27 یاسر علي محمود عبدالعال 2232494 كفـءكفـء15942011/06/27 معلم

احمد عبد المحسن 2009/02/14 یاسر دمحم فرغلى حسین 2231159 كفـءكفـء15952011/02/14 معلم

شطب المشتركة 2008/01/19 یاسر مھدى عبدهللا عبدالمنعم 2232637 كفـءكفـء15962011/02/28 معلم

الزاویة اإلعدادیة بنات 2009/06/27 یاسمین  عبدالرحمن ابراھیم احمد 2234961 كفـءكفـء15972011/06/27 معلم

رشاد المشتركة 2009/02/14 یاسمین صالح الدین دمحم عبدالعال 2232009 كفـءكفـء15982011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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المؤھل 
األعلي

العدر الجدیدة 2009/06/27 یاسمین طھ مصطفى على 2231820 كفـءكفـء15992011/06/27 معلم

الشغبة المشتركة 2009/02/14 یاسمین دمحم احمد سید 2234161 كفـءكفـء16002011/02/14 معلم

نجع سبع الثانویھ 2008/02/14 یاسمین دمحم رسمى عمر 2202643 كفـءكفـء16012011/02/14 معلم

منقباد للتعلیم االساسى 2009/02/28 یامنة سعودى سید عمر 2235001 كفـءكفـء16022011/02/28 معلم

مدرسةالنورالثانویة للمكفوفین باسیوط 2008/02/14 یسرا  سید عبد السمیع عبدالخیر 2229080 كفـءكفـء16032011/02/14 معلم

نجوع بنى حسین االعدادیة 2009/06/27 یسرا سید جالل دمحم 2228730 كفـءكفـء16042011/06/27 معلم

نجع عبد الرسول للتعلیم االساسى 2009/02/28 یوسف سمیر فھمى خلھ 2231106 كفـءكفـء16052011/02/28 معلم

الزاویة اإلعدادیة بنات 2009/02/28 یوسف دمحم دمحم احمد 2233329 كفـءكفـء16062011/02/28 معلم

)جزیرة الطوابیة(الشھید حسانین جابر سید على 2009/02/14 یوسف مصطفى عبد السالم فرج 2232670 كفـءكفـء16072011/02/14 معلم

رشاد المشتركة 2009/02/14 یوسف میخائیل شفیق مسعد 2231109 كفـءكفـء16082011/02/14 معلم

شطب المشتركة 2007/12/25 یونان فتحى مرجان فلتس 2230476 كفـءكفـء16092011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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دیروطاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دیروط االبتدائیة الجدیدة المشتركة 2009/06/27 ازھار مختار احمد دمحم 2223215 كفـءكفـء12011/06/27 أمین مكتبة

الشھید احمد عبد الباقى 2009/06/27 سالى سید معوض دمحم 2208067 كفـءكفـء22011/06/27 أمین مكتبة

دیروط الشریف ث 2009/06/27 سمر دمحم زاھر اسماعیل 2206863 كفـءكفـء32011/06/27 أمین مكتبة

الظافر االبتدائیة بأمشول 2009/06/27 عزه ھرون عبد الحسیب عبد الحفیظ 2218489 كفـءكفـء42011/06/27 أمین مكتبة

الطبرى االبتدائیة 2009/04/30 ماھیتاب دمحم فرغلى شحاتھ 2200110 كفـءكفـء52011/06/27 أمین مكتبة

دمحم رجائي الطحالوى اإلعدادیة/د 1995/08/01 احمد رشاد احمد دمحم 1595549 كفـءكفـء62009/11/11 أخصائى صحافة واعالم أول

المستشار سعد عبد الوھاب االبتدائیة 2009/06/27 عبد العظیم دمحم صدقى حمیده 2224874 كفـءكفـء72011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

الشھید مراد سید عبد الحافظ االبتدائیة 2009/06/27 لمیاء دمحم رفعت سید احمد 2201211 كفـءكفـء82011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

المناشى االبتدائیة 2009/06/27 وفاء عاطف محمود مساعد 1600605 كفـءكفـء92011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

المندرة بحري االعدادیة  بنین 2009/06/27 احمد فولى عبد الحافظ ابراھیم 2221920 كفـءكفـء102011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

كوم انجاشة االعدادیة المشتركة 2009/02/14 اسامھ على فوزى على 2200255 كفـءكفـء112011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

المرحوم زكى عبد المالك 2009/06/27 الھام عزمى عبد العظیم وقاد 2178746 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

المناشى االبتدائیة 2008/06/27 اماني دمحم ریاض عبد الناصر 2398122 كفـءكفـء132011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

المندرة بحرى الجدیدة 2009/04/07 باسم عبد الحمید اسكندس جید 2218454 كفـءكفـء142011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

نجع خضر المشتركة 2009/06/27 جرجس خلیل فھیم خلیل 2222850 كفـءكفـء152011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

اوالد ناجى حسین االبتدائیة 2009/06/27 خالد انور عبدالحمید مبروك 1606019 كفـءكفـء162011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

التربیة الفكریة بدیروط 2007/12/04 خالد عبد الناصر دمحم جبر 2208776 كفـءكفـء172011/06/27 أخصائى تكنولوجیا
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الشھید دایفید اصیل حنا هللا ع بكوم بوھا 2009/06/27 سامى محروس لبیب مسعود 2326520 كفـءكفـء182011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الشھید محمود مصطفى رضوان بالمندرة 2009/06/27 طارق حمدان عبد هللا عبد المجید 2200014 كفـءكفـء192011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

عبدالرحمن على سلیمان الثانویة.د 2008/05/09 طھ عبد هللا عبد المطلب سیف 2221138 كفـءكفـء202011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الشھید عصام الدین 2008/05/07 عمران احمد كامل عبد الحافظ 2218456 كفـءكفـء212011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الشھید احمد عبد الزین عبد هللا 2008/06/04 عیون سلیمان احمد سلیمان 2214282 كفـءكفـء222011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

بدراألبتدائیة بالمندرة بحرى 2009/06/27 قاسم حسن محمود ابوعریف 1614336 كفـءكفـء232011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

امشول االبتدائیة 2009/06/27 كساب اسكندر عبد المالك بولس 2225993 كفـءكفـء242011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

على مبارك االعدادیة 2009/06/27 كمال سعد شحاتھ عطیھ 2221827 كفـءكفـء252011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

مجمعة كودیة االسالم االبتدائیة 2009/06/27 مایكل ممدوح یحیى زكریا 2398754 كفـءكفـء262011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

أوالد ناجى حسین ع 2009/06/27 دمحم بدر عبدهللا موسى 2381433 كفـءكفـء272011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

قالنش المشتركة 2008/05/09 دمحم حسن محمود عبدالجابر 2377419 كفـءكفـء282011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الجھاد اإلعدادیة المشتركة 2008/05/08 دمحم فاروق عبد الجابر دمحم 2171655 كفـءكفـء292011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

نجع حسن صابر 2008/06/09 دمحم مصطفى دمحم عبد الرحیم 2200107 كفـءكفـء302011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الشراقوة االبتدائیة 2009/06/27 مختار محروس عبد الكریم حسن 2223294 كفـءكفـء312011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

یحیى كیالنى الثانویة للبنات 2009/06/27 مصطفى احمد محمود احمد 2222833 كفـءكفـء322011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

أوالد ناجى حسین ع 2009/02/28 منال یوسف سمعان مجلى 1606686 كفـءكفـء332011/02/28 أخصائى تكنولوجیا

الشھید دایفید اصیل حنا هللا ع بكوم بوھا 2009/06/27 ناجح فایز قلدس نصیر 2222700 كفـءكفـء342011/06/27 أخصائى تكنولوجیا
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عثمان بن عفان ببنى یحیى بحرى 2009/06/27 نسمھ دمحم ابراھیم شحاتھ 2217894 كفـءكفـء352011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

صنبو االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 ھالھ احمد دمحم قرقار 2223392 كفـءكفـء362011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

دیروط االبتدائیة الجدیدة المشتركة 2008/06/27 ھبة عزت عبد اللطیف قناوى 1618261 كفـءكفـء372011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

بنى یحیى بحرى الجدیدة 2009/06/27 وائل بدر احمد غالب 2401097 كفـءكفـء382011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

دیروط بنین 2009/06/27 وائل نجدى حبیب فرج 2224239 كفـءكفـء392011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

احمد حسانین االعدادیة المشتركة 2008/05/10 یارن فتحى جریس صلیب 2221777 كفـءكفـء402011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الشھید احمد عبد الباقى 2008/05/09 یاسین احمد صالح الدین احمد حلمى دمحم 2218452 كفـءكفـء412011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

نزلة سرقنا اإلعدادیة 2008/05/08 یوسف دمحم محرم عبدالقادر 2335283 كفـءكفـء422011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

كودیة االسالم الثانویة المشتركة 2009/02/14 ایرین مكرم فھیم عبده 2213629 كفـءكفـء432011/02/14 أخصائى نفسى

الریاض المشتركة 2008/05/15 ایھاب محروس مھنا مسعود 2283220 كفـءكفـء442011/06/27 أخصائى نفسى

نزلة بدوى 2008/02/28 تھانى محمود دیاب حمدان 1611669 كفـءكفـء452011/02/28 أخصائى نفسى

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2009/02/14 جمال  رمضان احمد عبد المجید 2215450 كفـءكفـء462011/02/14 أخصائى نفسى

التحریر الثانویة المشتركة بمسارة 2009/02/14 رشا الفى حنا جاد السید 2213608 كفـءكفـء472011/02/14 أخصائى نفسى

على مبارك االعدادیة 2008/02/14 ریھام ادوارد حلمى شحاتھ 2217175 كفـءكفـء482011/02/14 أخصائى نفسى

النیل االعدادیة بنات 2008/02/14 سمریھ فرج زكى نصر 2213879 كفـءكفـء492011/02/14 أخصائى نفسى

جالل نجار االعدادیة بنات 2009/02/14 شیرلى فایق ینى تاوضروس 2208906 كفـءكفـء502011/02/14 أخصائى نفسى

نزلة عبد الاله للتعلیم االساسى 2008/02/14 عائشة محمود عبد الحافظ دمحم 1603003 كفـءكفـء512011/02/14 أخصائى نفسى
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عبدالرحمن على سلیمان الثانویة.د 2009/06/27 عبد الكریم على عبد الكریم محمود 2213933 كفـءكفـء522011/06/27 أخصائى نفسى

جالل نجار االعدادیة بنات 2008/06/27 فاطمھ على على ابو العال 2217347 كفـءكفـء532011/06/27 أخصائى نفسى

النصر الثانویة المشتركة بصنبو 2009/02/14 مارى سامى سعد غطاس 2220475 كفـءكفـء542011/02/14 أخصائى نفسى

نزلة بدوى 2009/06/27 محمود دمحم كمال جاد الرب 1611719 كفـءكفـء552011/06/27 أخصائى نفسى

ھوى دمحم االعدادیة 2009/06/27 مرثا شحاتھ ثابت تاوضروس 2215245 كفـءكفـء562011/06/27 أخصائى نفسى

المناشى اإلعدادیة 2008/02/14 مھا حسنى توفیق عبد 2206922 كفـءكفـء572011/02/14 أخصائى نفسى

دیروط المحطھ بنین 2009/02/14 نجوى على ابوبكر دمحم 1610068 كفـءكفـء582011/02/14 أخصائى نفسى

عواجة المشتركة 2009/02/14 نرجس عادل توفیق خلیل 2209772 كفـءكفـء592011/02/14 أخصائى نفسى

كوم انجاشة االعدادیة المشتركة 2008/06/27 نسرین ابوبكر محمود دمحم 1607263 كفـءكفـء602011/06/27 أخصائى نفسى

دیروط بنین 2009/02/14 ولید احمد دمحم احمد 2208900 كفـءكفـء612011/02/14 أخصائى نفسى

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2009/06/27 احمد رمضان احمد عبد المجید 2357970 كفـءكفـء622011/06/27 أخصائى اجتماعى

مدرسة احمد قرشي الثانویة بنین 2009/02/14 احمد دمحم احمد حلمى خالد 2216294 كفـءكفـء632011/02/14 أخصائى اجتماعى

شلش االبتدائیة المشتركة 2008/06/27 أسماء رفعت عبد الحكیم رستم 1596024 كفـءكفـء642011/06/27 أخصائى اجتماعى

المناشى االبتدائیة 2009/06/27 آیات عبد الراضي حسن جیالني 2400211 كفـءكفـء652011/06/27 أخصائى اجتماعى

م بالحوطا الشرقیة.نصرالدین اسماعیل ع 2009/06/27 جمال محمود على عبد هللا 2213917 كفـءكفـء662011/06/27 أخصائى اجتماعى

الشھید بسیونى فھیم 2009/06/27 عبد الظاھر أحمد عبد الظاھر عبد الستار 2390473 كفـءكفـء672011/06/27 أخصائى اجتماعى

2009/06/27 ینایر االعدادیة المشتركة٢٥ دمحم كریم دمحم احمد 1602533 كفـءكفـء682011/06/27 أخصائى اجتماعى
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الشیخ شھیب عبد الناصر االبتدائیة بشلش 2008/06/27 ھناء عبد الحكیم دمحم خلیفة 1595130 كفـءكفـء692011/06/27 أخصائى اجتماعى

بنى یحى بحرى اإلعدادیة 2009/06/27 یاسر ابراھیم حسن عبد الغفار 2389858 كفـءكفـء702011/06/27 أخصائى اجتماعى

دیروط الصناعیة بنین 1981/09/01 حمدى جمعة مراد درویش 46968 كفـءكفـء712009/11/11 معلم خبیر

دیروط االبتدائیة بنات 1991/09/01 ست االھل ابراھیم على جفالن 1481225 كفـءكفـء722009/11/11 معلم أول

رزق دمحم صالحین االبتدائیة 1998/12/26 دمحم احمد دمحم احمد 75322 كفـءفوق المتوسط732009/01/25 معلم أول

الشھید جعفر ماھر زیادة 2009/06/27 ابتسام سعد میخائیل سعد 2219606 كفـءكفـء742011/06/27 معلم

الشھید اسالم أحمد سید 2009/02/14 ابتسام عیاد نودى حبیب 2208894 كفـءكفـء752011/02/14 معلم

نجع حسن صابر 2009/02/28 ابتسام عید جاد عمران 2212070 كفـءكفـء762011/02/28 معلم

التحریر الثانویة المشتركة بمسارة 2009/06/27 ابتسام مرزوق انیس اخنوخ 1611599 كفـءكفـء772011/06/27 معلم

امشول االبتدائیة 2009/02/28 ابتسام نتعى كامل جرس 2220896 كفـءكفـء782011/02/28 معلم

كودیة االسالم اإلعدادیة المشتركة 2009/06/27 ابرام یوسف جاد حنا 2214691 كفـءكفـء792011/06/27 معلم

المرحوم دمحم مرجان الثانویة 2009/06/27 ابراھیم عبد الراضى فتحى مرسى 2214277 كفـءكفـء802011/06/27 معلم

الشھید كیالنى عبد البارى مرسال 2009/02/28 ابو الحسن الشاذلى یحیى غزلى یحیى 2208072 كفـءكفـء812011/02/28 معلم

العبور بالمندرة 2009/06/27 ابو العز حسن ذكى خلیل 2198734 كفـءكفـء822011/02/14 معلم

مسارة االعدادیة المسائیة 2009/06/27 ابو العیون دمحم عبد الصبور غریب 2209780 كفـءكفـء832011/06/27 معلم

النھایا 2009/02/28 ابو زید عبد الحمید دمحم ابو زید 1634210 كفـءكفـء842011/02/28 معلم

احمد حسانین االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 ابو زید محمود ابو زید على 2213387 كفـءكفـء852011/06/27 معلم
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الشھیدسید عبد الجواد 2009/06/27 ابوالعز عبدالمعز دمحم صالح 1606137 كفـءكفـء862011/06/27 معلم

نزلة العوامر االبتدائیة 2009/02/14 احال م مھدى عبد الحكیم جاد 2218826 كفـءكفـء872011/02/14 معلم

حضانة مدرسة الشھداء بدیروط الشریف 2009/06/27 احالم بكر عبد البدیع نعمان 2213384 كفـءكفـء882011/06/27 معلم

روضة عبد المعز سیف بالحوطا الغربیة 2008/02/14 احالم عبد الرحمن عبد الجابر احمد 2165501 كفـءكفـء892011/02/14 معلم

نزلة سرقنا االبتدائیة 2009/02/28 احالم محمود على حسانین 2220468 كفـءكفـء902011/02/28 معلم

مجمعة قصر حیدر المشتركة 2009/06/27 احمد بدر محمود وھمان 2398318 كفـءكفـء912011/06/27 معلم

رفاعة الطھطاوى الرسمیة لغات 2008/05/08 احمد بكر عبد المالك خالد 2223213 كفـءكفـء922011/06/27 معلم

الحوطا الشرقیة 2009/02/14 احمد جمعھ احمد جمعھ 2209722 كفـءكفـء932011/02/14 معلم

ببالو االعدادیة المشتركة 2009/06/27 احمد حسن على بكر 2208059 كفـءكفـء942011/06/27 معلم

بنى یحى بحرى اإلعدادیة 2009/02/28 احمد حلمى عبد الحمید خلیل 2200591 كفـءكفـء952011/02/28 معلم

كودیة االسالم الثانویة المشتركة 2009/06/27 احمد حمزه عبد المعز ابراھیم 2222603 كفـءكفـء962011/06/27 معلم

احمد حسانین االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 احمد ربیع فھمى صدیق 2217382 كفـءكفـء972011/06/27 معلم

المندرة بحري االعدادیة  بنین 2009/02/14 احمد رحاب دمحم احمد 2215620 كفـءكفـء982011/02/14 معلم

المناشى اإلعدادیة 2009/06/27 احمد طھ امین سید 2392246 كفـءكفـء992011/06/27 معلم

ام القرى االعدادیة المشتركة 2008/05/10 احمد عاطف بكر دمحم عبدالعال 2201262 كفـءكفـء1002011/06/27 معلم

دشلوط ع الجدیدة بنین 2009/06/27 احمد عاطف عبد النظیر عمر 2215303 كفـءكفـء1012011/06/27 معلم

الشیخ احمد عبد المنعم بمساره الصباحیة 2009/02/14 احمد عبد الحكیم حسان احمد 2211904 كفـءكفـء1022011/02/14 معلم
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نزلة سرقنا االبتدائیة 2009/02/14 احمد عبد هللا عبد الحكیم حسن 2216277 كفـءكفـء1032011/02/14 معلم

احمد حسانین االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 احمد عبدالمؤمن زكي عبدالعال 1613244 كفـءكفـء1042011/06/27 معلم

مجمعة ابو الھدر 2009/02/14 احمد على كامل عبد المعز 2208079 كفـءفوق المتوسط1052011/02/14 معلم

الشھیدسید عبد الجواد 2009/06/27 احمد فاروق دمحم حسین 2231646 كفـءكفـء1062011/06/27 معلم

دیروط الثانویة الزراعیة 2009/06/27 احمد فتحى دمحم عبد الرحمن 2283101 كفـءكفـء1072011/06/27 معلم

جمال عبدالناصر الرسمیة للغات 2007/12/29 احمد فوزى جاد الرب احمد 2214274 كفـءكفـء1082011/02/14 معلم

مسارة االعدادیة المسائیة 2009/06/27 احمد كامل عبد الرحمن احمد 2208899 كفـءكفـء1092011/06/27 معلم

رفاعھ الطھطاوى الرسمیة للغات 2008/05/08 احمد دمحم على حسن 2218459 كفـءكفـء1102011/06/27 معلم

الشھید محمود السید على عباس 2009/06/27 احمد دمحم عمر دمحم 2200585 كفـءكفـء1112011/06/27 معلم

مجمعة قصر حیدر المشتركة 2009/06/27 احمد دمحم دمحمین سیف 2387411 كفـءكفـء1122011/06/27 معلم

الشھید اسالم أحمد سید 2009/06/27 احمد محمود دمحم موسى 2396016 كفـءكفـء1132011/06/27 معلم

كودیة االسالم اإلعدادیة المشتركة 2008/06/27 احمد مصطفى عبد الوھاب عبد المعطى 2221185 كفـءكفـء1142011/06/27 معلم

اوالد عمار االعدادیة بباویط 2009/02/14 احمد مصطفى دمحم عبدالقادر 1601947 كفـءكفـء1152011/02/14 معلم

نجع على حمد االعدادیة 2009/06/27 احمد ممدوح دمحم مرسى 2208031 كفـءكفـء1162011/06/27 معلم

المرحوم دمحم مرجان الثانویة 2009/02/14 احمد یاسین امین دمحم 2215239 كفـءكفـء1172011/02/14 معلم

نور الھدى االعدادیة المشتركة بعواجة 2007/12/25 احمد یوسف ابراھیم حسین 2206917 كفـءفوق المتوسط1182011/02/14 معلم

نزلة ساو 2008/02/14 اخالص ابراھیم دمحم ابراھیم 1594381 كفـءكفـء1192011/02/14 معلم

-----------------------------------

7438of 5426 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

دیروطاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كوم انجاشة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 اسامة صابر عبد الموجود دمحم 1616007 كفـءكفـء1202011/06/27 معلم

الشھید صالح الدین 2009/06/27 اسامھ صابر موسى عبد الشھید 2221179 كفـءكفـء1212011/06/27 معلم

منشیة ناصر االعدادیة 2007/12/25 اسامھ ضاھر ھریدي حسانین 2198657 كفـءكفـء1222011/02/14 معلم

نزلة ساو 2009/02/28 اسامھ عبدالرحیم ابراھیم طلبھ 1609757 كفـءكفـء1232011/02/28 معلم

الشھید احمد عبد الباقى 2009/06/27 اسراء عبد الفتاح عبد العظیم عبد الفتاح 1618193 كفـءكفـء1242011/06/27 معلم

كوم انجاشة الجدیدة 2009/06/27 اسالم دیاب حافظ محمود 2163543 كفـءكفـء1252011/06/27 معلم

اوالد ناجى حسین االبتدائیة 2009/06/27 اسماء ابو بكر احمد عبد الرحمن 2212510 كفـءكفـء1262011/06/27 معلم

الشھید ابراھیم العسال االعدادیة 2008/06/27 اسماء امام زین عبد الفھیم 2217172 كفـءكفـء1272011/06/27 معلم

شلش الجدیدة 2009/06/27 اسماء ثروت سید على 2222879 كفـءكفـء1282011/06/27 معلم

جالل نجار االعدادیة بنات 2008/02/14 اسماء حسن حماد عوض 2215820 كفـءكفـء1292011/02/14 معلم

قصر حیدر االعدادیة 2008/06/27 اسماء حسن على یوسف 1611772 كفـءكفـء1302011/06/27 معلم

بنى یحى بحرى اإلعدادیة 2009/06/27 اسماء حسن دمحم برعى 1634271 كفـءكفـء1312011/06/27 معلم

روضة المستشار سعد 2009/06/27 اسماء حلمى لیس لیس 2386544 كفـءكفـء1322011/06/27 معلم

دیروط الشریف االعدادیة بنین 2009/06/27 اسماء ربیع على اسماعیل 2206848 كفـءكفـء1332011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2009/06/27 اسماء رفعت راشد عقیلى 2209638 كفـءكفـء1342011/06/27 معلم

زید بن حارثة ریاض اطفال 2008/02/14 اسماء سعید دمحم كامل دمحم شعبان 2162074 كفـءكفـء1352011/02/14 معلم

على مبارك االعدادیة 2009/06/27 اسماء سلیمان محمود سلیمان 2209733 كفـءكفـء1362011/06/27 معلم
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الشھید احمد عبد الباقى 2009/06/27 اسماء سمیر موسى دمحم 2208061 كفـءكفـء1372011/06/27 معلم

الشیخ احمد عبدالمنعم المسائیة 2009/02/14 اسماء سید مصطفى عمر 2212536 كفـءكفـء1382011/02/14 معلم

عبدالرحمن على سلیمان الثانویة.د 2008/06/27 اسماء شھیب على اسماعیل 2388293 كفـءكفـء1392011/06/27 معلم

الغوانم اإلعدادیة 2008/06/27 اسماء عبد التواب فھمي ھاشم 1604739 كفـءكفـء1402011/06/27 معلم

الشھید جعفر ماھر زیادة 2009/02/14 اسماء عبد هللا سید عبد الواحد 1608765 كفـءكفـء1412011/02/14 معلم

ام التماس 2009/06/27 اسماء عبد الوارث خلیفة عبد الوارث 2237113 كفـءكفـء1422011/06/27 معلم

بنى یحى بحرى اإلعدادیة 2009/06/27 اسماء عبدالوارث دمحم على 2359739 كفـءكفـء1432011/06/27 معلم

م بالحوطا الشرقیة.نصرالدین اسماعیل ع 2011/09/03 اسماء عثمان خلیفھ دمحم 2711432 كفـءكفـء1442014/07/05 دكتوراهمعلم

الشیخ احمد عبدالمنعم المسائیة 2009/02/14 اسماء على عبد الرشید احمد 2220966 كفـءكفـء1452011/02/14 معلم

2009/02/14 ینایر االعدادیة المشتركة٢٥ اسماء على عبد السالم  معتمد 2199995 كفـءكفـء1462011/02/14 معلم

شلش الجدیدة 2009/02/14 اسماء على دمحم خالد 2218490 كفـءكفـء1472011/02/14 معلم

عبد المالك عبدالقادر االعدادیة بالمختون 2009/06/27 اسماء كمال دمحم على 2212852 كفـءكفـء1482011/06/27 معلم

مسارة اإلعدادیة الصباحیة 2009/02/14 اسماء كیالنى عبد الدایم حسن 1614312 كفـءكفـء1492011/02/14 معلم

عزبة النصر االبتدائیة 2009/02/14 اسماء مجاھد عبوده عبد الحفیظ 2208084 كفـءكفـء1502011/02/14 معلم

2009/06/27 اكتوبر بدیروط الشریف٦روضة  اسماء دمحم ادریس دمحم 2204606 كفـءكفـء1512011/06/27 معلم

الشیخ شھیب عبد الناصر االبتدائیة بشلش 2009/02/14 اسماء دمحم عثمان عبدالمغیث 1613330 كفـءكفـء1522011/02/14 معلم

نزلة سرقنا االبتدائیة 2009/02/14 اسماء دمحم منیر دمحم حسین 2228525 كفـءكفـء1532011/02/14 معلم
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رفاعھ الطھطاوى الرسمیة للغات 2008/02/14 اسماء دمحم نبیل صبرى عمر 2215410 كفـءكفـء1542011/02/14 معلم

ساو االبتدائیة المشتركة 2008/02/14 اسماء محمود سید عبد الجلیل 2229537 كفـءكفـء1552011/02/14 معلم

العسقالنى االبتدائیة بجرف سرحان 2009/02/14 اسماء محیى الدین عبد الغنى عمر 2218443 كفـءكفـء1562011/02/14 معلم

كودیة االسالم اإلعدادیة المشتركة 2008/02/14 اسماء مصطفى دمحم عبد المالك 2225002 كفـءكفـء1572011/02/14 معلم

الجیل الجدید للتعلیم االساسى االبتدائیة بالعوامر 2009/02/14 أسماء مھران ھالل مھران 1602519 كفـءكفـء1582011/02/24 معلم

ابو العیون بدشلوط 2009/06/27 اسماء مھنى عبد الباقى مھنى 2204820 كفـءكفـء1592011/06/27 معلم

2009/04/04 ینایر االعدادیة المشتركة٢٥ اسماء موسى احمد عبد الجواد 2223080 كفـءكفـء1602011/06/27 معلم

دیروط الثانویة الزراعیة 2009/06/27 اسماء یحیى عبد الحكیم عبد المجید 2283085 كفـءكفـء1612011/07/13 معلم

منشیة ناصر 2008/06/27 اسماء یونس عبد الجابر اسماعیل 2221405 كفـءكفـء1622011/06/27 معلم

نزلة سرقنا الحدیثة 2008/06/28 اسماعیل ابراھیم بكر ثابت 2209735 كفـءكفـء1632011/06/27 معلم

الشیخ احمد عبد المنعم بمساره الصباحیة 2008/05/08 اشرف سعید عبد الملك تاوضروس 2212592 كفـءكفـء1642011/06/27 معلم

المرحوم دمحم مرجان الثانویة 2009/02/14 اشرف دمحم عبد المجید دمحم 2214276 كفـءكفـء1652011/02/14 معلم

الشھید جعفر ماھر زیادة 2008/05/09 اكمل عبدالنور ابوالسعد عبدالسید 2380074 كفـءكفـء1662011/06/27 معلم

الشھید عصام الدین 2009/02/14 االمیره عاصم دمحم ابراھیم 2212608 كفـءكفـء1672011/02/14 معلم

النیل االعدادیة بنات 2008/06/27 الشیماء احمد عبد الجواد عثمان 2201218 كفـءكفـء1682011/06/27 معلم

قصر حیدر االعدادیة 2009/06/27 الشیماء احمد عبد الحكیم عبد الرحیم 2391163 كفـءكفـء1692011/06/27 معلم

كودیة االسالم الثانویة المشتركة 2008/02/14 الشیماء احمد عبدالمنصر عثمان 1613975 كفـءكفـء1702011/02/14 معلم
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ببالو االعدادیة المشتركة 2009/06/27 الشیماء جمال عبدالناصر سید مصطفى 2205111 كفـءكفـء1712011/06/27 معلم

فاطمة الزھراء ث بنات 2009/06/27 الشیماء ممدوح عبد الرجال ابراھیم 2200109 كفـءكفـء1722011/06/27 معلم

المستشار سعد عبد الوھاب االبتدائیة 2008/02/14 الفت احمد یسین سید 2217887 كفـءكفـء1732011/02/14 معلم

نزلة سرقنا اإلعدادیة 2009/02/14 الھام عبد هللا دمحم عبد هللا 1611579 كفـءكفـء1742011/02/14 معلم

دیروط التجاریة المشتركة 2003/11/10 الھام عبدالكریم على عبدالكریم 1615382 كفـءكفـء1752011/06/27 معلم

الشھید اسالم أحمد سید 2008/02/14 ام ھاشم ابراھیم حمد احمد 2217885 كفـءكفـء1762011/02/14 معلم

الجھاد اإلعدادیة المشتركة 2008/06/27 ام ھاشم حسین عبد القادر عبد هللا 2226490 كفـءكفـء1772011/06/27 معلم

نزلة عبد الاله للتعلیم االساسى 2008/06/27 امال رمضان دمحم عبدالحمید 2378062 كفـءكفـء1782011/06/27 معلم

كودیة االسالم اإلعدادیة المشتركة 2008/06/27 امال سید عبد المجید عبد الغفار 2163536 كفـءكفـء1792011/06/26 معلم

المستشار سعد عبد الوھاب االبتدائیة 2009/02/14 امال ظریف حسن طھ 2212634 كفـءكفـء1802011/02/14 معلم

ببالو االعدادیة المشتركة 2008/02/14 امال فتحى فوزى زخارى 2225005 كفـءكفـء1812011/02/14 معلم

التحریر االبتدائیة بدیروط 2008/02/14 امانى اسحق میخائیل اسحق 2217684 كفـءكفـء1822011/02/14 معلم

الشھید دمحم رشید االبتدائیة 2009/02/14 امانى حمدى دمحم احمد 1598987 كفـءكفـء1832011/02/14 معلم

رفاعھ الطھطاوى الرسمیة للغات 2009/06/27 امانى رشدان على رشدان 2221927 كفـءكفـء1842011/06/27 معلم

2009/02/28 ینایر االعدادیة المشتركة٢٥ امانى شحاتھ حبیب بطرس 2204482 كفـءكفـء1852011/02/28 معلم

عمرو بن العاص 2009/02/14 امانى صالح عبد البدیع سیف 2216299 كفـءكفـء1862011/02/14 معلم

مجمعة كودیة االسالم االبتدائیة 2009/06/27 امانى عاطف مھنى عبد الحافظ 2216490 كفـءكفـء1872011/06/27 معلم
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الشھید احمد عبد الزین عبد هللا 2008/06/27 امانى عبد السمیع احمد جمعھ 2165601 كفـءكفـء1882011/06/27 معلم

التربیة الفكریة بدیروط 2009/02/14 امانى مبروك وردانى مبروك 1607455 كفـءكفـء1892011/02/14 معلم

الشھیدسید عبد الجواد 2009/06/27 امانى دمحم النعمان كامل عبد الحمید 2223204 كفـءكفـء1902011/06/27 معلم

منشیة ناصر 2009/06/27 امانى دمحم عبد الحمید شلقامى 2217717 كفـءكفـء1912011/06/27 معلم

الشھید عصام الدین 2009/06/27 امانى مصطفى دمحم عثمان 2212604 كفـءكفـء1922011/06/27 معلم

بنى یحى بحرى اإلعدادیة 2008/06/27 أماني دمحم صبري مدكور 1594968 كفـءكفـء1932011/06/27 معلم

دشلوط للتعلیم األساسي 2009/02/14 امل جبران ناشد جبران 2209720 كفـءكفـء1942011/02/14 معلم

دیروط بنین 2008/06/27 أمل رمضان فرغلى عبدالبارى 1602510 كفـءكفـء1952011/06/27 معلم

الشھید اسالم أحمد سید 2009/06/27 امل زكریا مھنى قشمر 2200006 كفـءكفـء1962011/06/27 معلم

حضانة مدرسة ابوجبل االبتدائیة 2008/06/27 امل شحاتھ على حسن 2171688 كفـءكفـء1972011/06/27 معلم

دیروط الثانویة الزراعیة 2008/06/27 امل دمحم عبد الحكیم عبد الحافظ 2283083 كفـءكفـء1982011/06/27 معلم

دیروط االبتدائیة بنات 2009/02/14 امل دمحم محمود مھنى 1607907 كفـءكفـء1992011/02/14 معلم

خالد بن الولید للتعلیم االساسى 2009/06/27 امل مصطفى عبد الحكیم عبد المجید 2213390 كفـءكفـء2002011/06/27 معلم

رفاعة الطھطاوى الرسمیة لغات 2008/06/27 امنیة عبد المنعم عباس رضوان 1601950 كفـءكفـء2012011/02/14 معلم

كودیة االسالم اإلعدادیة المشتركة 2009/06/27 امنیة فوزى عز عبد العزیز 1602974 كفـءكفـء2022011/06/27 معلم

على مبارك االعدادیة 2009/06/27 امنیھ صالح الدین حلمى عبد المحسن 2204775 كفـءكفـء2032011/06/27 معلم

مجمعة كودیة االسالم االبتدائیة 2008/02/14 امنیھ مصطفى سعد دمحم 2217691 كفـءكفـء2042011/02/14 معلم

-----------------------------------

7438of 5431 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

دیروطاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دیروط الجدیدة 2008/06/27 امیرة رفعت فتحى محمود 1599106 كفـءكفـء2052011/06/27 معلم

دیروط الثانویة الزراعیة 2009/06/27 امیرة عبدالسمیع احمد عبدالحافظ 2269602 كفـءكفـء2062011/06/27 معلم

روضة التحریر 2009/02/14 امیرة دمحم احمد حسین 1599064 كفـءكفـء2072011/02/14 معلم

الریاض المشتركة 2009/06/27 امیره احمد دمحم عبد المالك 2222277 كفـءكفـء2082011/06/27 معلم

نزلة ساو 2009/02/14 امیره اسحق میخائیل اسحق 2217682 كفـءكفـء2092011/02/14 معلم

عبد المعز سیف بالحوطا 2008/06/27 امیره بدر عبد الكریم عبد العال 2224898 كفـءكفـء2102011/06/27 معلم

كوم انجاشة الجدیدة 2009/02/14 امیره حمدى محمود نصر 2163538 كفـءكفـء2112011/02/14 معلم

بدر االعدادیة بنین بدیروط 2009/06/27 امیره سلیم شھدى بسطا 2202759 كفـءكفـء2122011/06/27 معلم

الشیخ احمد عبدالمنعم المسائیة 2008/06/27 امیره صبحى عبد الجابر اسماعیل 2219977 كفـءكفـء2132011/06/27 معلم

العبور بالمندرة 2008/02/28 امیره عطیھ مرزوق دمحم 2220988 كفـءكفـء2142011/02/28 معلم

السادس من أكتوبر االعدادیة المشتركة 2009/06/27 امیمھ دمحم صبحى عبد الودود تھامى 2208065 كفـءكفـء2152011/06/27 معلم

الشھید الحسن الشریف احمد عبد الجواد 2009/06/27 امیمھ یوسف عبد المنعم درغام 2201461 كفـءكفـء2162011/06/27 معلم

العروبة ببانوب 2008/06/27 امینھ علم خلیفة السید 1607072 كفـءكفـء2172011/06/27 معلم

دمحم رجائي الطحالوى اإلعدادیة/د 2009/06/27 امینھ دمحم اشرف احمد عبد الباقى 2285731 كفـءكفـء2182011/06/27 معلم

المستشار سعد عبد الوھاب االبتدائیة 2009/02/14 انطوانیت غطاس عبد المالك مونس 2220486 كفـءكفـء2192011/02/14 معلم

المرحوم زكى عبد المالك 2009/06/27 أنوار حسانین عبد الرحیم حسانین 2389856 كفـءكفـء2202011/06/27 معلم

قصر حیدر االعدادیة 2008/02/28 ایرین عبد المحسن بشاره مترى 2202931 كفـءكفـء2212011/02/28 معلم
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الشھید مراد سید عبد الحافظ 2008/06/27 ایرین مجدى عیاد منقریوس 1598770 كفـءكفـء2222011/06/27 معلم

الریاض المشتركة 2009/02/28 ایرینى اشرف ابراھیم نجیب 2222099 كفـءكفـء2232011/02/28 معلم

الثورة االبتدائیة المشتركة بصنبو 2009/06/27 ایفون حنا عیسى جبرة 1632798 كفـءكفـء2242011/06/27 معلم

النیل االعدادیة بنات 2009/06/27 ایفون عجایبى عبد التواب سعد هللا 2208829 كفـءكفـء2252011/06/27 معلم

الثورة االبتدائیة بالمندرة بحرى 2009/02/14 ایمان بالاله محمود نوح سلیم 2206885 كفـءكفـء2262011/02/14 معلم

الشراقوة االبتدائیة 2009/02/14 ایمان سلیم فھمى دمحم 2217888 كفـءكفـء2272011/02/28 معلم

كودیة االسالم االبتدائیة الجدیدة 2009/02/14 ایمان سید ابراھیم مشعال 2212898 كفـءكفـء2282011/02/14 معلم

الغوانم اإلعدادیة 2009/02/14 ایمان ضاحى دمحم بدوى دمحم 1619610 كفـءكفـء2292011/02/14 معلم

النیل االعدادیة بنات 2009/06/27 ایمان عاطف عثمان عبد الغفار 2204211 كفـءكفـء2302011/06/27 معلم

الشیخ شھیب عبد الناصر االبتدائیة بشلش 2008/02/14 ایمان عبد الجابر عبد الناصر سید 2224787 كفـءكفـء2312011/02/14 معلم

عرب طرھونة للتعلیم االساسي 2009/02/14 ایمان عبد الحمید موسى زیادة 2132801 كفـءكفـء2322011/02/14 معلم

الشیخ احمد عبد المنعم بمساره الصباحیة 2009/02/28 ایمان عبد العزیز عبد الحكیم عبد هللا 2212562 كفـءكفـء2332011/02/28 معلم

كودیة االسالم اإلعدادیة المشتركة 2008/06/27 ایمان عدلى یوسف اسكندر 2202648 كفـءكفـء2342011/06/27 معلم

الشھید كیالنى عبد البارى مرسال 2008/06/27 ایمان عزت كامل ملیكة 1480889 كفـءكفـء2352011/06/27 معلم

دیروط الثانویة الزراعیة 2008/06/27 ایمان فتحى عثمان دمحم 2283090 كفـءكفـء2362011/07/13 معلم

نزلة سرقنا االبتدائیة 2008/06/27 ایمان فراج طھ محمود 2226492 كفـءكفـء2372011/06/27 معلم

الشھید دایفید اصیل حنا هللا ع بكوم بوھا 2008/06/27 ایمان دمحم ابراھیم ابو جبل 2219603 كفـءكفـء2382011/06/27 معلم
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روضة التحریر 2009/06/27 ایمان دمحم سید احمد 1601841 كفـءكفـء2392011/06/27 معلم

الشھیدسید عبد الجواد 2009/02/28 ایمان محمود دمحم نصر 2198595 كفـءكفـء2402011/02/28 معلم

عبد الملك حسن للتعلیم األساسى 2008/06/27 ایمان مصطفى عثمان عبد المحسن 2202961 كفـءكفـء2412011/06/27 معلم

المندرة بحرى االعدادیة بنات 2008/06/27 ایمان مصطفى كمال لیسى تامر 1595216 كفـءكفـء2422011/06/27 معلم

امشول اإلعدادیة 2009/06/27 ایمن ابراھیم عبد الصبور یوسف 2392231 كفـءكفـء2432011/06/27 معلم

امشول االبتدائیة 2009/02/14 ایمن ربیع عبد المتجلى سلیمان 2217421 كفـءكفـء2442011/02/14 معلم

مسارة اإلعدادیة الصباحیة 2009/06/27 ایمن عبد السالم دمحم علیوة 1614632 كفـءكفـء2452011/06/27 معلم

الشیخ احمد عبد المنعم بمساره الصباحیة 2009/02/14 ایمن فاروق عبد الرحیم اسماعیل 2211901 كفـءكفـء2462011/02/14 معلم

رزق دمحم صالحین للتعلیم األساسى 2009/06/27 ایمن مجدى فوزى بسل 2221175 كفـءكفـء2472011/06/27 معلم

التحریر الثانویة المشتركة بمسارة 2009/02/14 ایمن دمحم بخیت محمود 2204201 كفـءكفـء2482011/02/14 معلم

نزلة سرقنا الحدیثة 2008/06/27 ایناس توفیق عبد السید توفیق 2219073 كفـءكفـء2492011/06/26 معلم

الشھید صالح الدین 2008/02/14 إیناس عبد التواب توفیق كراس 1632702 كفـءكفـء2502011/02/14 معلم

المحمودیة االبتدائیة 2009/02/14 ایناس فرج عفیفي فرج 2217562 كفـءكفـء2512011/02/14 معلم

بدراألبتدائیة بالمندرة بحرى 2009/02/14 ایناس فرنسیس زكري فون 1611743 كفـءكفـء2522011/02/14 معلم

دیروط بنین 2009/06/27 ایھاب عبد الكریم شرف الدین جاد 2201445 كفـءكفـء2532011/06/27 معلم

یحیى كیالنى الثانویة للبنات 2009/02/14 ایھاب فایق جاد الرب متى 2214252 كفـءكفـء2542011/02/14 معلم

نجع على حمد 2009/02/14 ایھاب فرج حنا شلبى 1641086 كفـءكفـء2552011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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دیروطاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع خضر المشتركة 2009/06/27 ایھاب منیر زكى نعیم 2223382 كفـءكفـء2562011/06/27 معلم

المندرة بحري االعدادیة  بنین 2008/05/13 باسم انور میخائیل لوزه 2215873 كفـءكفـء2572011/06/27 معلم

ابو كریم ع الحدیثة 2009/06/27 باسم ثابت عدلى عیاد 2204232 كفـءكفـء2582011/06/27 معلم

كودیة االسالم الثانویة المشتركة 2009/06/27 باسم سامى حكیم بقطر 2222601 كفـءكفـء2592011/06/27 معلم

الشھید احمد عبد الباقى 2009/06/27 بثینھ صدقى دمحم خلیفھ 2206925 كفـءكفـء2602011/06/27 معلم

مجمعة قصر حیدر المشتركة 2009/02/14 بدر سعد دمحم عبد المتجلى 2202921 كفـءكفـء2612011/02/14 معلم

المرحوم دمحم مرجان الثانویة 2009/06/27 بدر دمحم عبد الباقى مھنى 2222599 كفـءكفـء2622011/06/27 معلم

مجمعة كودیة االسالم االبتدائیة 2008/05/17 بدر دمحم عبد الوھاب عبد هللا 2206938 كفـءكفـء2632011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق 2008/06/27 بدریة احمد دمحم شحاتة 1601056 كفـءكفـء2642011/06/27 معلم

مسارة االعدادیة المسائیة 2009/06/27 بدریھ اسحق فھمى ابراھیم 2212844 كفـءكفـء2652011/06/27 معلم

نجع خضر 2008/06/27 بدریھ رجب عبد الواحد دمحم 2223384 كفـءكفـء2662011/06/27 معلم

مسارة االعدادیة المسائیة 2009/02/14 بدریھ رمضان عبد الحمید عبد الرحمن 2206881 كفـءكفـء2672011/02/14 معلم

زید بن حارثة ریاض اطفال 2009/06/27 برنسھ فائض هللا حشمت شعبان 2217879 كفـءكفـء2682011/06/27 معلم

رزق دمحم صالحین االبتدائیة 2009/02/14 بریئة جمال زكى عبد الودود 2217399 كفـءكفـء2692011/02/14 معلم

روضة احمد حسانین 2009/06/27 بسمھ فكرى مسعد لوس 2224258 كفـءكفـء2702011/06/27 معلم

الشیخ مساعد االبتدائیة 2009/02/14 بشایر حسین صدیق عبد النظیر 2208771 كفـءكفـء2712011/02/14 معلم

المندرة بحري االعدادیة  بنین 2009/06/27 بشایر سمیر عبد التواب زھران 1742958 كفـءكفـء2722011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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دیروطاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

جالل نجار االعدادیة بنات 2007/02/25 بشیر كمال تاوفیلس سمعان 2223278 كفـءكفـء2732011/02/14 معلم

الشھید كیالنى عبد البارى مرسال 2009/06/27 بطھ حسن بكر زیدان 2223281 كفـءكفـء2742011/06/26 معلم

المرحوم زكى عبد المالك 2008/05/09 بھاء الدین دمحم دمحم حمدین 2166689 كفـءكفـء2752011/06/27 معلم

المناشى اإلعدادیة 2009/06/27 بھاء صفوت جمعھ اندراوس 2217354 كفـءكفـء2762011/06/27 معلم

مسارة االعدادیة المسائیة 2009/02/14 بھاء نزھى كمال ابادیر 2171664 كفـءكفـء2772011/02/14 معلم

دیروط الثانویة الزراعیة 2008/06/27 بیاضة مصطفى جاد عبد الناصر 2267856 كفـءكفـء2782011/07/01 معلم

نزلة سرقنا االبتدائیة 2008/02/14 بیاضھ دمحم نجیب حسین محروس 2208794 كفـءكفـء2792011/02/14 معلم

الشھید جعفر ماھر زیادة 2009/06/27 بیتر عبد المحسن بشاره مترى 2203429 كفـءكفـء2802011/06/27 معلم

رفاعة الطھطاوى التجریبیة لغات 2009/06/27 تریزة صفوت شوقي ارمانیوس 2381705 كفـءكفـء2812011/06/27 معلم

دیروط التجاریة المشتركة 2008/06/27 تغرید سید بركات مصبح 1615606 كفـءكفـء2822011/06/27 معلم

الظافر االبتدائیة بأمشول 2009/02/28 تھانى جاد جرجس فام 2226542 كفـءكفـء2832011/02/28 معلم

امشول االبتدائیة 2009/02/14 تھانى دمحم عبد هللا عبد التواب 2215731 كفـءكفـء2842011/02/14 معلم

الشھید ابراھیم العسال االعدادیة 2009/06/27 ثروت محسن یوسف ثابت 2222556 كفـءكفـء2852011/06/27 معلم

ابو كریم ع الحدیثة 2008/07/05 جابر ظریف عبدالنور ملك 1612263 كفـءكفـء2862011/02/14 معلم

الشھید جعفر ماھر زیادة 2009/06/27 جاد عادل جاد موسى 2222816 كفـءكفـء2872011/06/27 معلم

نزلة سرقنا اإلعدادیة 2008/05/18 جاسر عبد العاطى عبد العظیم عبد العاطى 2201256 كفـءكفـء2882011/06/27 معلم

دشلوط ع الجدیدة بنین 2009/02/14 جرجس الفى عبد المالك مسعد 2221834 كفـءكفـء2892011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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دیروطاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

التحریر الثانویة المشتركة بمسارة 2008/06/27 جھاد دمحم عباس عبد الحافظ 2397780 كفـءكفـء2902011/06/27 معلم

روضة الشھید عالء دمحم عبد الجواد 2009/06/27 جھان دمحم سعید جفالن 2200188 كفـءكفـء2912011/06/27 معلم

دیروط الصناعیة بنین 2008/05/10 جوزیف لطفى فریج ارمانیوس 2282782 كفـءكفـء2922011/06/27 معلم

الشیخ احمد عبدالمنعم المسائیة 2009/06/27 جوزیف وجیھ قزمان جریس 2224888 كفـءكفـء2932011/06/27 معلم

الریاض المشتركة 2009/02/28 جیمى كارتر سمیر فھیم  ساویرس 1595849 كفـءكفـء2942011/02/28 معلم

رفاعة الطھطاوى التجریبیة لغات 2008/06/27 جیھان عبد الحكیم عبد البصیر حسین 2391787 كفـءكفـء2952011/06/27 معلم

كوم انجاشة الجدیدة 2008/02/14 جیھان دمحم جاد الرب قناوى 1607261 كفـءكفـء2962011/02/14 معلم

نزلة ساو 2008/06/27 جیھان دمحم خلیل ابراھیم 2213573 كفـءكفـء2972011/06/26 معلم

جمال عبدالناصر الرسمیة للغات 2008/06/27 جیھان ناجح عزیز شحاتھ 2202657 كفـءكفـء2982011/06/27 معلم

دمحم رجائى الطحالوى االبتدائیة/ د 2009/02/14 جیھان ھاشم دمحم حسانین 2217417 كفـءكفـء2992011/02/14 معلم

جالل نجار ع المشتركة 2009/06/27 حامد دمحم عبد العزیز سیف 2217284 كفـءكفـء3002011/06/27 معلم

المرحوم زكى عبد المالك 2009/06/27 حامد منصور دمحم نصر 2171589 كفـءكفـء3012011/06/27 معلم

الشھید ماكن أحمد ب بقصر حیدر 2009/06/27 حسام الدین سعد عبد العزیز احمد 2269218 كفـءكفـء3022011/06/27 معلم

دیروط التجاریة المشتركة 2009/06/27 حسام الدین شاكر عبدالمجید عبدالدایم 1605213 كفـءكفـء3032011/06/27 معلم

دیروط االبتدائیة بنات 2009/06/27 حسام عبد الرحمن ثابت عبد الرحمن 2223935 كفـءكفـء3042011/06/27 معلم

نزلة عبد الاله للتعلیم االساسى 2009/06/27 حسن عبد الباقى عبد الودود نعمان 2216283 كفـءكفـء3052011/06/27 معلم

نزلة سرقنا اإلعدادیة 2009/02/14 حسن عبد العاطى عبد العظیم عبد العاطى 1611820 كفـءكفـء3062011/02/14 معلم

-----------------------------------

7438of 5437 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
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تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

م بالحوطا الشرقیة.نصرالدین اسماعیل ع 2009/06/27 حسن عبد الغنى راغب معاذ 2222579 كفـءكفـء3072011/06/27 معلم

م بالحوطا الشرقیة.نصرالدین اسماعیل ع 2009/06/27 حسن عزمى عبد المنعم جبر 2212475 كفـءكفـء3082011/06/27 معلم

كودیة االسالم االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 حسن محمود حسن عثمان 2216262 كفـءكفـء3092011/02/14 معلم

عزبھ ابو كریم 2008/02/14 حسین عبد العال سید عبد العال 2215141 كفـءكفـء3102011/02/14 معلم

النیل االعدادیة بنات 2009/06/27 حماده حسن دمحم عبد الرحیم 2201253 كفـءكفـء3112011/06/27 معلم

العبور بالمندرة 2009/06/27 حماده عثمان شوقي رستم 2400411 كفـءكفـء3122011/06/27 معلم

عواجة المشتركة 2008/01/10 حماده فاروق دمحم احمد 2206892 كفـءكفـء3132011/02/28 معلم

مسارة الصباحیة 2009/02/14 حماده فتحى عبد الجابر اسماعیل 2215495 كفـءكفـء3142011/02/14 معلم

احمد حسانین االعدادیة المشتركة 2008/05/18 حماده محمود عبدالمعتمد احمد 2387413 كفـءكفـء3152011/06/27 معلم

الشیخ احمد عبدالمنعم المسائیة 2009/06/27 حمدى عبد التواب فرغلى فراج 2217891 كفـءكفـء3162011/06/27 معلم

عواجة المشتركة 2009/02/14 حمزه عبد السمیع عبد الظاھر عبد السمیع 2209768 كفـءكفـء3172011/02/14 معلم

الغوانم بالحوطا 2009/02/14 حنان بدر عبد هللا سلیم 2217569 كفـءكفـء3182011/02/14 معلم

الشیخ احمد عبدالمنعم المسائیة 2008/02/14 حنان ثروت سامى الجالب 2200207 كفـءكفـء3192011/02/14 معلم

السادس من أكتوبر االعدادیة المشتركة 2008/06/27 حنان جمال جاد هللا غبلایر 2222581 كفـءكفـء3202011/06/27 معلم

حضانة مدرسة ابوجبل االبتدائیة 2009/06/27 حنان جید میخائیل شحاتھ 1607820 كفـءكفـء3212011/06/27 معلم

روضة ام المؤمنین 2009/06/27 حنان حسانین دمحم سید 2213377 كفـءكفـء3222011/06/27 معلم

شلش الجدیدة 2009/02/14 حنان خطاب حسان عبد الدایم 2216759 كفـءكفـء3232011/02/28 معلم
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المندرة بحرى االعدادیة بنات 2008/06/27 حنان سعد توفیق على 2355361 كفـءكفـء3242011/06/27 معلم

حضانة مدرسة ابوجبل االبتدائیة 2009/02/14 حنان صالح عبد المفید خلیل 1632067 كفـءكفـء3252011/02/14 معلم

جالل نجار ع المشتركة 2008/06/27 حنان عبد المالك رومانى عبد المالك 2137773 كفـءكفـء3262011/07/01 معلم

نزلة سرقنا االبتدائیة 2008/06/27 حنان عزت عبد المالك عبد الرحمن 2218488 كفـءكفـء3272011/06/27 معلم

المطاوعة ب 2009/02/14 حنان على عبدالمعتمد حمدین 1612275 كفـءكفـء3282011/02/14 معلم

الحوطا الشرقیة 2009/06/27 حنان عمر على عمر 2197542 كفـءكفـء3292011/06/27 معلم

ام المؤمنین بنات 2009/02/14 حنان فوزى سامى عبد الدایم 2206907 كفـءكفـء3302011/02/14 معلم

الجیل الجدید للتعلیم االساسى بالعوامر 2009/06/27 حنان دمحم محمود دمحم 2389765 كفـءكفـء3312011/06/27 معلم

الریاض المشتركة 2009/02/28 حنان مصطفى سعد عبد المالك 2222287 كفـءكفـء3322011/02/28 معلم

ام المؤمنین االبتدائیة المشتركة 2009/12/14 حنان وردانى محمود جابر 2208831 كفـءكفـء3332011/02/14 معلم

ابو جبل االبتدائیة بدیروط 2009/02/14 حنان یوسف محمود نوح 1604339 كفـءكفـء3342011/02/14 معلم

ابو العیون بدشلوط 2009/06/27 خالد  صابر دمحم سالم 2396007 كفـءكفـء3352011/06/27 معلم

امشول االبتدائیة 2008/05/10 خالد جمال كامل علي 2389500 كفـءكفـء3362011/06/27 معلم

اوالد ناجى حسین االبتدائیة 2007/11/05 خالد عبد الرحمن تمام سید 2188405 كفـءكفـء3372011/06/27 معلم

مدرسة احمد قرشي الثانویة بنین 2008/05/07 خالد دمحم عید دمحم 2281178 كفـءكفـء3382011/06/27 معلم

دمحم رجائي الطحالوى اإلعدادیة/د 2009/06/27 خالد ناجى حسن اسماعیل 1614338 كفـءكفـء3392011/06/27 معلم

كوم انجاشة الجدیدة 2008/02/14 خدیجة سید مراد سید 1594386 كفـءكفـء3402011/02/14 معلم

-----------------------------------

7438of 5439 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

دیروطاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مسارة الصباحیة 2009/02/04 خدیجھ خدیوى ریاض دمحم 2217390 كفـءكفـء3412011/02/14 معلم

قصر حیدر االعدادیة 2008/02/14 خدیجھ یوسف محمود عبد المتجلى 2223273 كفـءكفـء3422011/02/14 معلم

رفاعھ الطھطاوى الرسمیة للغات 2006/04/11 خدیوى رفعت توفیق سیف 2202988 كفـءكفـء3432011/06/27 معلم

الجیل الجدید للتعلیم االساسى االبتدائیة بالعوامر 2009/02/14 خضرة ھاشم ابوجبل دمحم 1615420 كفـءكفـء3442011/02/14 معلم

مدرسة احمد قرشي الثانویة بنین 2008/05/09 خالف عبد الحمید دمحم عمر 2212525 كفـءكفـء3452011/06/27 معلم

فاطمة الزھراء ث بنات 2009/06/27 دالیا دمحم طھ دمحم 2218782 كفـءكفـء3462011/06/27 معلم

مسارة االعدادیة المسائیة 2008/05/09 درویش فرج سلیمان خلف 2217381 كفـءكفـء3472011/06/27 معلم

روضة النصر المشتركة بصنبو 2008/02/14 دعاء جاد عبد العال حمدان 1603282 كفـءكفـء3482011/02/14 معلم

الشھید عصام الدین 2009/02/14 دعاء سید محمود بیومى 2215723 كفـءكفـء3492011/02/14 معلم

بانوب ظھر الجمل 2009/02/14 دعاء عبدالرحمن سعید جفالن 1606788 كفـءكفـء3502011/02/14 معلم

عواجة المشتركة 2009/02/28 دعاء محسن صادق احمد 2220492 كفـءكفـء3512011/02/28 معلم

جالل نجار االعدادیة بنات 2009/06/27 دعاء دمحم عبد العال سطوحى 2208913 كفـءكفـء3522011/06/27 معلم

الشھید مراد سید عبد الحافظ االبتدائیة 2009/06/27 دعاء دمحم دمحم على 2217187 كفـءكفـء3532011/06/27 معلم

دیروط بنین 2008/02/14 دعاء محمود دمحم جاد 2131648 كفـءكفـء3542011/02/14 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2008/02/14 دیانا یوسف تقاوى رزق 2211898 كفـءكفـء3552011/02/14 معلم

النصر الثانویة المشتركة بصنبو 2008/06/27 دینا طلعت عبدالعزیز عبدالجواد 2391556 كفـءكفـء3562011/06/27 معلم

على مبارك االعدادیة 2009/06/27 دینا عادل جاد السید یوسف 1618189 كفـءكفـء3572011/06/27 معلم
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جمال عبدالناصر الرسمیة للغات 2009/06/27 دینا عبد العزیز محمود دمحم 2208884 كفـءكفـء3582011/06/27 معلم

دمحم رجائى الطحالوى ریاض اطفال/ د 2008/02/14 رابحة عبدالتواب حامد عبدالحافظ 1594365 كفـءكفـء3592011/02/14 معلم

مزینة االبتدائیة المشتركة 2008/02/14 راجات نصار نصر جاد 2217387 كفـءكفـء3602011/02/14 معلم

نزلة بدوى 2009/02/28 رامى رشدى فھیم توفیق 2201251 كفـءكفـء3612011/02/28 معلم

كودیة االسالم االبتدائیة الجدیدة 2008/02/14 رانده یونس دمحم عصیمي 2166630 كفـءكفـء3622011/02/14 معلم

أوالد ناجى حسین ع 2009/06/27 رانیا احمد یاسین دمحم جورج جاد السید فرج 2393711 كفـءكفـء3632011/06/27 معلم

الشھید احمد عبد الزین عبد هللا 2009/06/27 رانیا عبد هللا خلیل عبد هللا 2223034 كفـءكفـء3642011/06/27 معلم

نزلة سرقنا االبتدائیة 2008/02/14 راویھ دمحم لطفى دمحم 2209636 كفـءكفـء3652011/02/14 معلم

یحیى كیالنى الثانویة للبنات 2009/06/27 رباب حسین عبدالجابر زیان 2389532 كفـءكفـء3662011/06/27 معلم

الشیخ مساعد االبتدائیة 2009/06/27 رباب شعبان عبد السمیع برھام 2217345 كفـءكفـء3672011/06/27 معلم

الشھداء بدیروط الشریف 2009/02/14 رباب عبد التواب محمود ابراھیم 2206869 كفـءكفـء3682011/02/14 معلم

عبد الملك حسن للتعلیم األساسى 2008/06/27 رجاء صالح عبد الموجود فرج 2208878 كفـءكفـء3692011/06/27 معلم

الشھید الحسن الشریف احمد عبد الجواد 2009/06/27 رجاء منیر بطرس حنا 2128222 كفـءكفـء3702011/06/27 معلم

مسارة االعدادیة المسائیة 2008/12/27 رجائي عزیز جرجس ملك 2391370 كفـءكفـء3712011/06/27 معلم

أوالد ناجى حسین ع 2009/02/28 رجب لملوم عبد الموجود عبد الرسول 1611909 كفـءكفـء3722011/02/28 معلم

بنى یحیى بحرى الجدیدة 2009/02/14 رحاب احمد عثمان مناع 2223933 كفـءكفـء3732011/02/14 معلم

المرحوم زكى عبد المالك 2009/02/14 رحاب ربیعى نعمان سعد 2217191 كفـءكفـء3742011/02/14 معلم
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عبد المالك عبد القادر ب بالمختون 2008/06/27 رشا احمد ابو السعود نظیر 2225954 كفـءكفـء3752011/06/27 معلم

المندرة بحرى االعدادیة بنات 2008/06/27 رشا احمد محمود ابولیلة 2390912 كفـءكفـء3762011/06/27 معلم

كودیة االسالم اإلعدادیة المشتركة 2009/06/27 رشا بالل احمد بالل 2384612 كفـءكفـء3772011/06/27 معلم

مزینة االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 رشا رشید صالح میخائیل 2215261 كفـءكفـء3782011/02/14 معلم

الظافر االبتدائیة بأمشول 2009/02/14 رشا سعد رمزى عبد الصبور 2222956 كفـءكفـء3792011/02/14 معلم

دشلوط للتعلیم األساسي 2008/06/27 رشا شعبان عبد النبى دمحم 2212524 كفـءكفـء3802011/06/27 معلم

ام القرى االعدادیة المشتركة 2009/02/14 رشا عبد هللا سالم اسماعیل 2213868 كفـءكفـء3812011/02/14 معلم

اوالد ناجى حسین االبتدائیة 2008/07/08 رشا عبد النبي عبد الرازق شحاتھ 2212485 كفـءكفـء3822011/02/14 معلم

الجیل الجدید للتعلیم االساسى بالعوامر 2008/06/27 رشا عبدالتواب ابوبكر مھران 1621335 كفـءكفـء3832011/06/27 معلم

عبد الملك حسن للتعلیم األساسى 2008/07/05 رشا على احمد موسى 2206669 كفـءكفـء3842011/06/27 معلم

على كیالنى 2009/06/27 رشا فرغلى عبد القادر دمحم الخطیب 2224800 كفـءكفـء3852011/06/27 معلم

دیروط الشریف االعدادیة بنین 2008/06/27 رشا دمحم مصطفي دمحم 1600588 كفـءكفـء3862011/06/27 معلم

عبد المعز سیف بالحوطا 2009/06/27 رشا ممدوح دمحم عبد هللا 1604642 كفـءكفـء3872011/06/27 معلم

الشھید احمد عبد الباقى 2009/02/14 رشا نادى شفیق جورجى 2209714 كفـءكفـء3882011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء ث بنات 2009/06/27 رشدى دمحم رشدى دمحم ابراھیم 2197587 كفـءكفـء3892011/06/27 معلم

المطاوعة اإلعدادیة 2009/02/14 رضا حسن احمد دمحم 2209713 كفـءكفـء3902011/02/14 معلم

دیروط الشریف الجدیدة بنات 2009/02/14 رضا حلیم جرجس شحاتھ 2208832 كفـءكفـء3912011/02/14 معلم
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كوم انجاشة االعدادیة المشتركة 2009/02/28 رضا زكریا فھمى امبارك 1599338 كفـءكفـء3922011/02/28 معلم

رزق دمحم صالحین للتعلیم األساسى 2009/06/27 رضا عبد التواب عثمان  على 2133865 كفـءكفـء3932011/06/27 معلم

الغوانم اإلعدادیة 2009/06/27 رضا عید عثمان ابراھیم 1600673 كفـءكفـء3942011/06/27 معلم

الزھراء االبتدائیة المشتركة بدشلوط 2009/06/27 رضا دمحم رشدى محمود سید 2211936 كفـءكفـء3952011/06/27 معلم

مسارة االعدادیة المسائیة 2009/06/27 رفاعى جاد الكریم فھمى نادى 2219593 كفـءكفـء3962011/06/27 معلم

الشھید ابراھیم العسال االعدادیة 2009/06/27 رفقھ مجدى شھدى فخرى 2201935 كفـءكفـء3972011/06/27 معلم

المحمودیة االبتدائیة 2008/02/14 رقیة عثمان عبد هللا علیان 1618199 كفـءكفـء3982011/02/14 معلم

ابو بكر الصدیق 2008/06/27 رقیھ عبد النبى عبد الحفیظ دمحم 2223936 كفـءكفـء3992011/06/27 معلم

م بالحوطا الشرقیة.نصرالدین اسماعیل ع 2009/06/27 رمضان ابوبكر عبدالمالك دیاب 2379023 كفـءكفـء4002011/06/27 معلم

الشھیدسید عبد الجواد 2009/02/28 رمضان مبروك دمحم عثمان 2219840 كفـءكفـء4012011/02/28 معلم

ام القرى االعدادیة المشتركة 2009/06/27 رنا احمد محمود احمد 2306830 كفـءكفـء4022011/06/27 معلم

الشھید عصام الدین 2009/02/09 رندا شریف انور على 2212929 كفـءكفـء4032011/02/28 معلم

النھایا 2009/02/14 روضھ عبدالنبى عبدالغفار احمد 1605551 كفـءكفـء4042011/02/14 معلم

الشیخ احمد عبد المنعم بمساره الصباحیة 2009/02/14 رومانى روفائیل بشرى روفائیل 2212596 كفـءكفـء4052011/02/14 معلم

الشیخ احمد عبد المنعم بمساره الصباحیة 2009/06/27 رومانى فلیب فؤاد لوس 2212588 كفـءكفـء4062011/06/27 معلم

نور الھدى االعدادیة المشتركة بعواجة 2009/06/27 رومانى مرزوق رزق هللا تركى 2223383 كفـءكفـء4072011/06/27 معلم

دشلوط للتعلیم األساسي 2009/02/14 رومانى مسعد سدراك مقار 2212521 كفـءكفـء4082011/02/14 معلم
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مجمعة كودیة االسالم االبتدائیة 2009/02/14 ریھام ربیعى نعمان سعد 2204204 كفـءكفـء4092011/02/14 معلم

بنى یحى بحرى اإلعدادیة 2009/02/14 ریھام سعید سید ابراھیم 90223 كفـءكفـء4102011/02/14 معلم

رزق دمحم صالحین االبتدائیة 2009/02/14 ریھام صابر سید عبدالقادر 1616449 كفـءكفـء4112011/02/14 معلم

الشھید جعفر ماھر زیادة 2009/12/14 ریھام دمحم الطیبى ھارون عبد العال 2218657 كفـءكفـء4122011/02/14 معلم

مدرسة احمد قرشي الثانویة بنین 2009/06/27 زكا فایز زكا مرقس 1595830 كفـءكفـء4132011/06/27 معلم

مسارة الصباحیة 2009/02/14 زیزى مصطفى على محمود 2217383 كفـءكفـء4142011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء ث بنات 2009/06/27 زین العابدین سید احمد عبد المولى 2201436 كفـءكفـء4152011/06/27 معلم

اوالد ناجى حسین االبتدائیة 2009/02/14 زین العابدین عبد الجواد احمد عبد الجواد 2212481 كفـءكفـء4162011/02/14 معلم

المناشى اإلعدادیة 2008/02/14 زیناھم شاكر على دمحم 2217173 كفـءكفـء4172011/02/14 معلم

مجمعة كودیة االسالم االبتدائیة 2008/02/14 زینب حسنى عثمان حسن 2137360 كفـءكفـء4182011/02/14 معلم

دیروط الصناعیة بنین 2011/06/27 زینب شعبان فتحى عبد الحكیم 2284358 كفـءكفـء4192011/06/27 معلم

روضة على مبارك 2008/02/14 زینب عبد البدیع عبد المعز شیمي 1594935 كفـءكفـء4202011/02/14 معلم

دشلوط للتعلیم األساسي 2009/02/28 زینب عبد السالم احمد على 2212527 كفـءكفـء4212011/02/28 معلم

الجھاد اإلعدادیة المشتركة 2009/06/27 زینب عبد الموجود عبد الحافظ احمد 2223216 كفـءكفـء4222011/06/27 معلم

منشیة ناصر 2008/02/14 زینب كمال دمحم على 1608342 كفـءكفـء4232011/02/14 معلم

دیروط بنین 2009/02/14 زینب دمحم رشاد حسین جمعھ 2171667 كفـءكفـء4242011/02/14 معلم

امشول االبتدائیة 2008/06/27 زینب دمحم عبد القادر دمحم 2223934 كفـءكفـء4252011/06/27 معلم
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الظافر االبتدائیة بأمشول 2009/06/27 زینب مصرى زكى عبد العلیم 2226547 كفـءكفـء4262011/06/27 معلم

فاطمة الزھراء ث بنات 2008/06/27 زینب مصطفى ذكى سید 1601208 كفـءكفـء4272011/06/27 معلم

العسقالنى االبتدائیة بجرف سرحان 2008/02/14 زینب منصور عباس احمد 2223292 كفـءكفـء4282011/02/14 معلم

دیروط التجاریة المشتركة 2005/02/27 زینب یحیى عبدالحكیم عبدالمجید 1615450 كفـءكفـء4292011/02/27 معلم

المطاوعة اإلعدادیة 2009/06/27 ساره صفوت كمال یوسف 2202714 كفـءكفـء4302011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2009/06/27 ساره عادل دمحم احمد 2360473 كفـءكفـء4312011/06/27 معلم

دیروط الجدیدة 2008/06/27 سارى سعد عبد البصیر مھنى 1597726 كفـءكفـء4322011/06/27 معلم

دیروط بنین 2009/06/27 سالى على محمود سید 2201510 كفـءكفـء4332011/06/27 معلم

نزلة سرقنا اإلعدادیة 2009/06/27 سالى دمحمكامل امین حسن 2389815 كفـءكفـء4342011/06/27 معلم

على مبارك االعدادیة 2009/04/07 سالى مرزوق زكى خلیل 2254401 كفـءكفـء4352011/07/01 معلم

دیروط الثانویة للبنین 2009/06/27 سامح مرید جید حنس 2222557 كفـءكفـء4362011/06/27 معلم

النصر الثانویة المشتركة بصنبو 2009/06/27 سامح وفقى عبد المقصود حسین 2224733 كفـءكفـء4372011/06/27 معلم

أوالد ناجى حسین ع 2009/06/27 سامى دمحم حسنى دمحم 2208753 كفـءكفـء4382011/06/27 معلم

نجع حسن صابر االعدادیة 2009/06/27 سامیة رأفت كامل عبد هللا 1618305 كفـءكفـء4392011/06/27 معلم

الشھید ماكن أحمد ب بقصر حیدر 2009/02/14 سامیة عدلى امین فرج 1609921 كفـءكفـء4402011/02/14 معلم

شوقى دمحم زیدان االبتدائیة 2009/06/27 سامیھ سید توفیق خلیفھ 2217364 كفـءكفـء4412011/06/27 معلم

مجمعة كودیة االسالم االبتدائیة 2009/02/14 ساھر ابراھیم عبد المالك عبد هللا 2215848 كفـءكفـء4422011/02/14 معلم
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بنى یحى بحرى اإلعدادیة 2009/06/27 سحر سید بكر مناع 2186185 كفـءكفـء4432011/06/27 معلم

الجھاد اإلعدادیة المشتركة 2009/06/27 سحر عادل یوسف ویس 2223212 كفـءكفـء4442011/06/27 معلم

ببالو االعدادیة المشتركة 2009/06/27 سحر عبد الرؤف عبد التواب عبد العلیم 2221932 كفـءكفـء4452011/06/27 معلم

الشھید بسیونى فھیم 2009/02/28 سحر عبد الرؤف لبیب بركات 2217374 كفـءكفـء4462011/02/28 معلم

عمرو بن العاص 2008/06/27 سحر عبد النبى على احمد 2221136 كفـءكفـء4472011/06/27 معلم

ھوى دمحم االعدادیة 2008/06/27 سحر ماھر عبدالمجلى قندیل 2389762 كفـءكفـء4482011/06/27 معلم

عزبة النصر االبتدائیة 2008/02/14 سعاد حسنى دمحم عبد الحفیظ 2218449 كفـءكفـء4492011/02/14 معلم

التحریر الثانویة المشتركة بمسارة 2009/02/28 سعد عبد التواب نمر عبد العزیز 2201227 كفـءكفـء4502011/02/28 معلم

م بالحوطا الشرقیة.نصرالدین اسماعیل ع 2009/06/27 سكره سرحان سلیمان دمحم 2208860 كفـءكفـء4512011/06/27 معلم

عزبة النصر االبتدائیة 2009/06/27 سالمة حمدان دمحم قطب 1622032 كفـءكفـء4522011/06/27 معلم

ام التماس 2008/06/27 سلمى زین دمحم حسانین 2232022 كفـءكفـء4532011/06/27 معلم

عبد المعز سیف بالحوطا 2009/02/28 سلوى فاروق دمحم خلیل 1610185 كفـءكفـء4542011/02/28 معلم

نجع خضر 2009/06/27 سلوى نبیل عبد الحمید عبد هللا 1633875 كفـءكفـء4552011/06/27 معلم

قالنش المشتركة 2008/06/27 سماح خلیل مھنى خلیل 2222945 كفـءكفـء4562011/06/27 معلم

جالل نجار االعدادیة بنات 2009/06/27 سماح سعد كامل ابراھیم 2208760 كفـءكفـء4572011/06/27 معلم

امشول االبتدائیة 2008/02/14 سماح دمحم ربیع عبد الرحمن عثمان 2215744 كفـءكفـء4582011/02/14 معلم

الشھید صالح الدین 2009/06/27 سمریھ ھواش تواب حنا 2389242 كفـءكفـء4592011/06/27 معلم
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ابن خلدون االعدادیة بنین 2008/06/27 سمیحھ دمحم علي رشدان 2395101 كفـءكفـء4602011/06/27 معلم

الشھید بسیونى فھیم 2009/06/27 سمیر احمد عبدربھ مھنى 1602026 كفـءكفـء4612011/06/27 معلم

النصر الثانویة المشتركة بصنبو 2009/06/27 سمیر حامد فرحات یوسف 2216150 كفـءكفـء4622011/06/27 معلم

الشیخ احمد عبد المنعم بمساره الصباحیة 2009/02/14 سمیر فایز فھیم میخائیل 2212591 كفـءكفـء4632011/02/14 معلم

نزلة العوامر االبتدائیة 2009/02/14 سمیرة ابو القاسم فرید دمحم 1606831 كفـءكفـء4642011/02/14 معلم

نزلة سرقنا االبتدائیة 2009/02/14 سمیره احمد عبد النعیم ابو الحسن 2217392 كفـءكفـء4652011/02/14 معلم

عبد المالك عبد القادر ب بالمختون 2009/09/23 سمیره سلیمان دمحم سلیمان 2285363 كفـءكفـء4662011/06/27 معلم

دیروط بنین 2008/02/14 سمیھ حسن ملظم عبد هللا 2217688 كفـءكفـء4672011/02/14 معلم

نزلة سرقنا الحدیثة 2009/06/27 سناء حكیم عجبان حنا 2219076 كفـءكفـء4682011/06/27 معلم

منشیة ناصر 2009/06/27 سناء وجیھ زكریا جورجى 2217389 كفـءكفـء4692011/06/27 معلم

الشھید دایفید اصیل حنا هللا ع بكوم بوھا 2008/06/27 سنیوره فایز مسعد جاد السید 2394322 كفـءكفـء4702011/06/27 معلم

السادس من أكتوبر االعدادیة المشتركة 2008/06/27 سھام صابر على مرسى 2213821 كفـءكفـء4712011/06/27 معلم

الشیخ شھیب عبد الناصر االبتدائیة بشلش 2008/02/14 سھام دمحم االمین دمحم احمد 2214280 كفـءكفـء4722011/02/14 معلم

دمحم عبد الحلیم بخارفة 2009/02/14 سھیر عبد الفتاح عبد العزیز نعمان 2217886 كفـءكفـء4732011/02/14 معلم

الثورة االبتدائیة المشتركة بصنبو 2009/02/14 سھیر عبدهللا عبد البصیر عبد الناصر 1613920 كفـءكفـء4742011/02/14 معلم

الشھید دایفید اصیل حنا هللا ع بكوم بوھا 2009/06/27 سھیر عزمى ابراھیم منصور 1599651 كفـءكفـء4752011/06/27 معلم

صنبو االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 سھیر على عبد البدیع احمد 2224903 كفـءكفـء4762011/06/27 معلم
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حضانة أحمد عبد المنعم بمسارة 2009/06/27 سھیر قبیل قاضى خلیل 2217881 كفـءكفـء4772011/06/27 معلم

دیروط الثانویة الزراعیة 2008/06/27 سھیر محمود عبدالرحیم شلقامى 2269586 كفـءكفـء4782011/07/13 معلم

النھایا 2008/02/28 سھیر نادى عبد الحمید دمحم 1634167 كفـءكفـء4792011/02/28 معلم

نزلة سرقنا االبتدائیة 2008/06/27 سوزان شكرى شریف صبره 2206932 كفـءكفـء4802011/06/27 معلم

الزھراء االبتدائیة المشتركة بدشلوط 2008/02/28 سوزان عمار علي عبد العال 1611517 كفـءكفـء4812011/06/27 معلم

الشیخ احمد عبد المنعم بمساره الصباحیة 2009/06/27 سوزان یوسف على دمحم 2212586 كفـءكفـء4822011/06/27 معلم

جالل نجار ع المشتركة 2008/06/27 سوزت ماھر لوقا یوسف 2200185 كفـءكفـء4832011/06/27 معلم

الثورة االبتدائیة المشتركة بصنبو 2009/02/14 سوسن ثالوث سامى ثالوث 2217352 كفـءكفـء4842011/02/14 معلم

دیروط الثانویة الزراعیة 2008/06/27 سوسن حنفى محمود سالمة 2283087 كفـءكفـء4852011/07/13 معلم

نجع خضر 2008/02/28 سوسن عبد الحمید جمعھ خضر 2223390 كفـءكفـء4862011/02/28 معلم

عبدالرحمن على سلیمان الثانویة.د 2008/05/08 سید ثروت سید على 2203489 كفـءكفـء4872011/06/27 معلم

جالل نجار ع المشتركة 2008/05/07 سید عبد العلیم یوسف درویش 2200961 كفـءكفـء4882011/06/27 معلم

المطاوعة اإلعدادیة 2000/08/20 سید دمحم سلیمان على 74977 كفـءكفـء4892009/11/11 معلم

الشھید دایفید اصیل حنا هللا ع بكوم بوھا 2009/06/27 سید دمحم عبد الموجود احمد 2198548 كفـءكفـء4902011/06/27 معلم

التحریر الثانویة المشتركة بمسارة 2009/06/27 سید دمحم عبدالحكیم عبدالحافظ 1606765 كفـءكفـء4912011/06/27 معلم

حضانة المناشى للتعلیم االساسى 2009/06/27 شربات صالح محمود احمد 2217316 كفـءكفـء4922011/06/27 معلم

كودیة االسالم الثانویة المشتركة 2009/06/27 شریف حربي زغلول قطب 1616059 كفـءكفـء4932011/06/27 معلم
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ببالو االعدادیة المشتركة 2009/02/14 شریف شوقى دمحم دمحم 2217366 كفـءكفـء4942011/02/14 معلم

عواجة المشتركة 2009/06/27 شریف عبد الباسط عبد التواب عبد الباسط 2209769 كفـءكفـء4952011/06/27 معلم

عرب طرھونھ اإلعدادیة 2009/06/27 شریف یوسف عبد الحفیظ مھران 2222598 كفـءكفـء4962011/06/27 معلم

دیروط الثانویة الزراعیة 2008/06/27 شرین بدر جرس مسعد 2283218 كفـءكفـء4972011/06/27 معلم

الثورة االبتدائیة المشتركة بصنبو 2009/06/27 شرین حشمت عبدالالھوت زیادة 1632097 كفـءكفـء4982011/06/27 معلم

العسقالنى االبتدائیة بجرف سرحان 2008/06/27 شرین سمیر تودرى بانود 2278884 كفـءكفـء4992011/06/27 معلم

بنى یحى بحرى اإلعدادیة 2009/06/27 شرین شریف حسن كمال 1595594 كفـءكفـء5002011/06/27 معلم

2009/06/27 ینایر االعدادیة المشتركة٢٥ شرین عبد البدیع حسانین علي 2392279 كفـءكفـء5012011/07/21 معلم

ابو العیون بدشلوط 2009/02/14 شرین عبد الحمید طارف عبد الواحد 2216704 كفـءكفـء5022011/02/14 معلم

عبد الملك حسن للتعلیم األساسى 2009/06/27 شرین فایز عدلى ھندى 2202923 كفـءكفـء5032011/06/27 معلم

المندرة بحرى االعدادیة بنات 2008/06/27 شرین نزھى ھنرى عطا هللا 2201925 كفـءكفـء5042011/06/27 معلم

عبد الوھاب احمد ابراھیم 2009/02/14 شعبان عبد هللا بدوى سیف 2219963 كفـءكفـء5052011/02/14 معلم

الشیخ احمد عبد المنعم بمساره الصباحیة 2008/01/02 شھام عبد الفتاح مكرم هللا جاد المولى 2211902 كفـءكفـء5062011/02/14 معلم

مسارة اإلعدادیة الصباحیة 2008/06/27 شیرین حنا نجیب میخائیل 2250803 كفـءكفـء5072011/06/27 معلم

دمحم رجائي الطحالوى اإلعدادیة/د 2008/02/14 شیرین شحاتھ عبد الاله احمد 2223303 كفـءكفـء5082011/02/14 معلم

نزلة ضاھر االبتدائیة 2009/06/27 شیرین فایز وھبھ رزق 2212252 كفـءكفـء5092011/06/27 معلم

النصر الثانویة المشتركة بصنبو 2009/06/27 شیرین منیر جرجس بسطوروس 2219570 كفـءكفـء5102011/06/27 معلم
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الشھید محمود السید على عباس 2009/02/14 شیرین یوسف انور قزمان 2216841 كفـءكفـء5112011/02/14 معلم

دیروط الشریف االعدادیة بنین 2009/06/27 شیماء ابو العیون عزتلى عبد التواب 2201189 كفـءكفـء5122011/06/27 معلم

دیروط الشریف االعدادیة بنین 2009/06/27 شیماء احمد مصطفى حسن 2208886 كفـءكفـء5132011/06/27 معلم

دمحم رجائى الطحالوى االبتدائیة/ د 2009/02/14 شیماء جمال عبدالناصر عبدهللا 1603721 كفـءكفـء5142011/02/14 معلم

جالل نجار االعدادیة بنات 2009/06/27 شیماء جمال محمود مقبل 2212855 كفـءكفـء5152011/06/27 معلم

المندرة بحرى االعدادیة بنات 2009/06/27 شیماء خالد علیان على 2221919 كفـءكفـء5162011/06/27 معلم

كوم انجاشة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 شیماء رجب شحاتھ رضوان 2217182 كفـءكفـء5172011/06/27 معلم

التربیة الفكریة بدیروط 2009/06/27 شیماء سلیم عبدالرحیم سلیم 1613940 كفـءكفـء5182011/06/27 معلم

كودیة االسالم اإلعدادیة المشتركة 2009/02/14 شیماء سلیمان محمود سلیمان 2217177 كفـءكفـء5192011/02/14 معلم

دیروط التجاریة المشتركة 2009/06/27 شیماء شعبان احمد مراد 2396935 كفـءكفـء5202011/06/27 معلم

الشھید ابراھیم العسال االعدادیة 2008/06/27 شیماء شعبان دمحم عبد الرسول 2222747 كفـءكفـء5212011/06/27 معلم

احمد حسانین االعدادیة المشتركة 2008/02/14 شیماء صابر صالح عثمان 2141072 كفـءكفـء5222011/02/14 معلم

یحیى كیالنى الثانویة للبنات 2008/06/27 شیماء عبدالرحمن عبدالحفیظ شحاتھ 1614088 كفـءكفـء5232011/06/27 معلم

دیروط االبتدائیة بنات 2008/02/14 شیماء عطیھ نجار ایوب 2214674 كفـءكفـء5242011/02/14 معلم

كودیة االسالم اإلعدادیة المشتركة 2009/06/27 شیماء عماد على  عبد الحكیم 2222737 كفـءكفـء5252011/06/27 معلم

منشیة ناصر االعدادیة 2009/02/14 شیماء عنتر عمر رضوان 2200161 كفـءكفـء5262011/02/14 معلم

جالل نجار االعدادیة بنات 2009/06/27 شیماء دمحم عبد المجید عبد السالم 2212808 كفـءكفـء5272011/07/13 معلم
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جمال عبد الناصر الرسمیة للغات 2008/06/27 شیماء دمحم دمحم ھریدى 1607760 كفـءكفـء5282011/06/27 معلم

شلش الجدیدة 2009/02/14 شیماء دمحم منصور وافى 1599469 كفـءكفـء5292011/02/14 معلم

امشول اإلعدادیة 2009/06/27 شیماء مصطفى فھمى دمحم 2226489 كفـءكفـء5302011/06/27 معلم

دمحم عبد الحلیم 2008/05/09 صابر تواب حبیب عبده 2284603 كفـءكفـء5312011/06/27 معلم

الشھیدسید عبد الجواد 2009/06/27 صابر عقاب عبد الكریم عقاب 2215179 كفـءكفـء5322011/06/27 معلم

الثورة االبتدائیة المشتركة بصنبو 2009/02/14 صابرین دمحم جالل برھام 2208764 كفـءكفـء5332011/02/14 معلم

ابو كریم ع الحدیثة 2009/06/27 صباح دمحمین دمحم احمد 2301402 كفـءكفـء5342011/06/27 معلم

النیل االعدادیة بنات 2009/06/27 صبرین حسن دمحم عبد  السمیع 1604742 كفـءكفـء5352011/06/27 معلم

الشھید احمد عبد الزین عبد هللا 2009/02/14 صبرین صابر ھریدى على 1605389 كفـءكفـء5362011/02/14 معلم

روضة ام المؤمنین 2009/06/27 صبرین فولى عبد المعطى فرغلى 2230198 كفـءكفـء5372011/06/27 معلم

امشول اإلعدادیة 2009/06/27 صبریھ ابو صدیره عثمان ابو صدیره 2201197 كفـءكفـء5382011/06/27 معلم

روضة النصر المشتركة بالمندرة بحرى 2008/06/27 صبریھ عبد العظیم جمعھ رشوان 2214284 كفـءكفـء5392011/06/27 معلم

بدر االعدادیة بنین بدیروط 2009/02/14 صفاء ابراھیم عبد الكریم  حماده 2165505 كفـءكفـء5402011/02/14 معلم

االقباط بدیروط للبنات 2009/02/14 صفاء خالد علیان على 2217419 كفـءكفـء5412011/02/14 معلم

نزلة عبد الاله للتعلیم االساسى 2009/02/14 صفاء شبیب فاضل ماضى 1604926 كفـءكفـء5422011/02/14 معلم

نزلة ساو 2008/02/14 صفاء صابر محمود عمر 2213556 كفـءكفـء5432011/02/14 معلم

كودیة االسالم اإلعدادیة المشتركة 2009/06/27 صفاء عبد الحمید طھ دمحم 2229920 كفـءكفـء5442011/06/26 معلم
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الجھاد اإلعدادیة المشتركة 2009/06/27 صفاء على عبد الرحیم جید 2223068 كفـءكفـء5452011/06/27 معلم

الشھید محمود مصطفى رضوان بالمندرة 2009/02/28 صفاء فرغلى عبدالرحمن عبدالحافظ 1608809 كفـءكفـء5462011/02/28 معلم

حضانة المناشى للتعلیم االساسى 2009/02/14 صفاء دمحم خمیس حسن 2217031 كفـءكفـء5472011/02/14 معلم

المناشى اإلعدادیة 2008/02/14 صفاء دمحم عبد العزیز سیف 2216728 كفـءكفـء5482011/02/14 معلم

ببالو االعدادیة المشتركة 2009/06/27 صفاء محمود غالب دمحم 2370554 كفـءكفـء5492011/06/27 معلم

دشلوط ع الجدیدة بنین 2009/06/27 صفاء یونس عبد الشافي بخیت 2406434 كفـءكفـء5502011/06/27 معلم

روضة ام المؤمنین 2009/06/27 صفیھ حسني عثمان حسن 2381979 كفـءكفـء5512011/06/27 معلم

كودیة االسالم االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 صفیھ على عبد الفضیل قطب 2224750 كفـءكفـء5522011/02/14 معلم

مسارة الصباحیة 2009/06/27 ضحي ممدوح نادي دمحم 1607774 كفـءكفـء5532011/06/27 معلم

الشھید جعفر ماھر زیادة 2008/05/09 ضیاء الدین ظریف عبد المعتمد خلیل 2216282 كفـءكفـء5542011/06/27 معلم

مسارة اإلعدادیة الصباحیة 2009/06/27 طھ حسنى دمحم عبد العواض 2216291 كفـءكفـء5552011/06/27 معلم

نجع خضر المشتركة 2009/06/27 طھ على عبد الكریم صقر 2217404 كفـءكفـء5562011/06/27 معلم

نجع خضر 2009/06/27 ظریف فتح هللا جاد الرب صنیعھ 2217408 كفـءكفـء5572011/06/27 معلم

المرحوم دمحم مرجان الثانویة 2009/02/14 عادل جابر عبد اللطیف جبر 2215161 كفـءكفـء5582011/02/14 معلم

عمرو بن العاص 2009/06/27 عادل عثمان غالب معتمد 2231625 كفـءكفـء5592011/06/27 معلم

الریاض المشتركة 2009/06/27 عادل مصطفى على حسن 1602557 كفـءكفـء5602011/06/27 معلم

العبور بالمندرة 2009/06/27 عادل نافع فھمى سعد 2388922 كفـءكفـء5612011/06/27 معلم
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ام القرى االعدادیة المشتركة 2009/06/27 عاطف صالح شریف عبد السمیع 2231629 كفـءكفـء5622011/06/27 معلم

عواجة المشتركة 2009/02/14 عاطف فتح هللا جاد الرب صنیعھ 2218446 كفـءكفـء5632011/02/14 معلم

اوالد عمار االعدادیة بباویط 2009/02/14 عاطف محجوب عبد الحمید محجوب 2216696 كفـءكفـء5642011/02/14 معلم

كودیة االسالم اإلعدادیة المشتركة 2008/05/18 عاطف مقار صفوت عطا اسكندر 2370427 كفـءكفـء5652011/06/27 معلم

رزق دمحم صالحین االبتدائیة 2009/06/27 عامر احمد كامل نصر 2208074 كفـءكفـء5662011/06/27 معلم

عبد الوھاب احمد ابراھیم 2009/02/14 عامر دمحم الیاس فرج 2217836 كفـءكفـء5672011/02/14 معلم

النصر االبتدائیة الجدیدة بصنبو 2008/06/27 عایده بدیر فوزى مؤنس 2223386 كفـءكفـء5682011/06/26 معلم

النیل االعدادیة بنات 2009/02/14 عائش عبد الرحمن عبد الصادق عطا 2200104 كفـءكفـء5692011/02/14 معلم

احمد حسانین االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 عبد التواب  محمود كامل زیدان 2399221 كفـءكفـء5702011/06/27 معلم

أوالد ناجى حسین ع 2009/02/14 عبد التواب ابراھیم عبد الحمید عبد الھادى 2201259 كفـءكفـء5712011/02/14 معلم

الحوطا الشرقیة 2009/02/14 عبد التواب عبد الحمید عبد البدیع احمد 2184694 كفـءكفـء5722011/02/14 معلم

نور الھدى االعدادیة المشتركة بعواجة 2009/06/27 عبد الجواد حسین عبد الجواد دمحم 2285361 كفـءكفـء5732011/06/27 معلم

الشھید دایفید اصیل حنا هللا ع بكوم بوھا 2009/02/14 عبد الحمید شحاتھ عبد الحمید عبد الرحیم 2217254 كفـءكفـء5742011/02/14 معلم

الشھید بسیونى فھیم 2009/02/14 عبد الرحمن احمد عبد المجید تونى 2217372 كفـءكفـء5752011/02/14 معلم

الریاض المشتركة 2009/06/27 عبد الرحمن احمد دمحم عبد هللا 2215243 كفـءكفـء5762011/06/18 معلم

ھوى دمحم االعدادیة 2009/06/27 عبد الرحمن مصطفى جاد ابو ستھ 2216308 كفـءكفـء5772011/06/27 معلم

دشلوط ع الجدیدة بنین 2009/06/27 عبد الرحیم عبد العال عبد البدیع عبد العال 2217672 كفـءكفـء5782011/06/27 معلم
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احمد حسانین االبتدائیة المشتركة 2008/05/27 عبد الرحیم محمود كامل زیدان 2398179 كفـءكفـء5792011/06/27 معلم

قصر حیدر االعدادیة 2009/06/27 عبد العزیز سعد عبد العزیز احمد 2221161 كفـءكفـء5802011/06/27 معلم

نجع خضر 2009/02/28 عبد الغفار عبد السالم دمحم عبد السالم 2217406 كفـءكفـء5812011/02/28 معلم

الشھیدسید عبد الجواد 2009/02/28 عبد الفتاح على حسین على 2211930 كفـءكفـء5822011/02/28 معلم

الزھراء االبتدائیة المشتركة بدشلوط 2008/01/08 عبد هللا ابراھیم عبد المالك عبد هللا 2200575 كفـءكفـء5832011/02/28 معلم

مسارة اإلعدادیة الصباحیة 2009/06/27 عبد المالك عبد العزیز دمحم عبد الرحمن 2216293 كفـءكفـء5842011/06/27 معلم

اوالد عمار االعدادیة بباویط 2009/02/14 عبد المنعم زكریا عبد العلیم حسین 2212630 كفـءكفـء5852011/02/14 معلم

كودیة االسالم اإلعدادیة المشتركة 2008/05/08 عبد المنعم دمحم محمود فھمى 2215242 كفـءكفـء5862011/06/27 معلم

عزبة ابو كریم االعدادیة 2008/05/09 عبدالناصر فرج نصر مھران 2377677 كفـءكفـء5872011/06/27 معلم

الجھاد اإلعدادیة المشتركة 2008/06/27 عبیر احمد مالزم مراد 1606715 كفـءكفـء5882011/06/27 معلم

روضة التحریر 2009/02/14 عبیر بكر خلیل تونى 2215781 كفـءكفـء5892011/02/14 معلم

السادس من أكتوبر االعدادیة المشتركة 2009/06/27 عبیر سمیر جاد هللا غبلایر 2216288 كفـءكفـء5902011/06/27 معلم

دیروط الشریف الجدیدة بنات 2009/06/27 عبیر طلعت دمحم نصار 2178802 كفـءكفـء5912011/06/27 معلم

دمحم عبد الحلیم 2008/06/27 عبیر فایق حامد احمد 1599907 كفـءكفـء5922011/06/26 معلم

نجع خضر 2009/06/27 عبیر مدحت دمحم طلبھ 2217409 كفـءكفـء5932011/06/27 معلم

الشھید دایفید اصیل حنا هللا ع بكوم بوھا 2009/06/27 عبیر نتعي رزق تادرس 1611561 كفـءكفـء5942011/06/27 معلم

الشھید احمد عبد الزین عبد هللا 2009/06/27 عبیر ھاشم امین شحاتھ 2224805 كفـءكفـء5952011/06/27 معلم
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نزلة ساو 2009/02/14 عثمان شحاتھ عیاط شحاتھ 1599370 كفـءكفـء5962011/02/14 معلم

الشھید مراد سید عبد الحافظ االبتدائیة 2009/02/14 عثمان محمود احمد عبد المجید 2178816 كفـءكفـء5972011/02/14 معلم

النھایا 2009/02/14 عزة نبیل عبد الحمید عبد هللا 2197519 كفـءكفـء5982011/02/14 معلم

الشھید دایفید اصیل حنا هللا ع بكوم بوھا 2009/06/27 عزت فایز فھیم میخائیل 2222725 كفـءكفـء5992011/06/27 معلم

امشول اإلعدادیة 2009/02/14 عزمى بدر عزمى لوندى 2220813 كفـءكفـء6002011/02/14 معلم

منشیة ناصر 2009/02/14 عزه ابراھیم كامل عبد الجابر 2223021 كفـءكفـء6012011/02/14 معلم

النھایا 2009/02/14 عزه اسماعیل ثابت حماد 2217344 كفـءكفـء6022011/02/14 معلم

مسارة اإلعدادیة الصباحیة 2008/02/28 عزه رمضان فؤاد احمد 1609603 كفـءكفـء6032011/02/28 معلم

نزلة ساو 2008/02/28 عزه عبدالسمیع سالم دمحم 1599818 كفـءكفـء6042011/02/28 معلم

الشیخ احمد عبد المنعم بمساره الصباحیة 2008/07/07 عزه كامل دمحم سلیم 2212528 كفـءكفـء6052011/02/28 معلم

دمحم عبد الحلیم 2008/06/27 عزه نجیب فؤاد محمود 2201857 كفـءكفـء6062011/06/27 معلم

الشیخ احمد عبدالمنعم المسائیة 2009/02/14 عزوز الیاس حبیب الیاس 2223275 كفـءكفـء6072011/02/14 معلم

مسارة االعدادیة المسائیة 2009/06/27 عصام عمر عبد الجابر خلیفھ 2219594 كفـءكفـء6082011/06/27 معلم

الشھید احمد عبد الباقى 2009/02/14 عصام دمحم دمحم شحاتھ 1637600 كفـءكفـء6092011/02/14 معلم

مزینة االبتدائیة المشتركة 2008/02/14 عفاف صیاد توفیق عبد الغنى 2215509 كفـءكفـء6102011/02/14 معلم

مسارة اإلعدادیة الصباحیة 2009/06/27 عالء صبره عبد الرحیم دمحم 2208890 كفـءكفـء6112011/06/27 معلم

عبد المالك عبد القادر ب بالمختون 2009/06/27 عالء فتحى عبد الراضى عبد الغفار 2225958 كفـءكفـء6122011/06/27 معلم
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مسارة االعدادیة المسائیة 2009/06/27 عالء كامل على عبد الواحد 2217384 كفـءكفـء6132011/06/27 معلم

الشھید صالح الدین 2009/06/27 على حسن مصطفى عبد العزیز 2217360 كفـءكفـء6142011/06/27 معلم

مسارة االعدادیة المسائیة 2009/02/28 على زینھم فرجانى عبد الجابر 2217180 كفـءكفـء6152011/02/28 معلم

ببالو االعدادیة المشتركة 2009/02/14 على دمحم محمود دمحم 2213370 كفـءكفـء6162011/02/14 معلم

الشھید عصام الدین 2008/02/14 علیاء حشمت ابراھیم سالم 2217575 كفـءكفـء6172011/02/14 معلم

كوم انجاشة االعدادیة المشتركة 2009/02/14 علیاء دمحم صالح عبد الرحیم 2163526 كفـءكفـء6182011/02/14 معلم

الغوانم اإلعدادیة 2009/06/27 عماد ابراھیم حسن عبد الغفار 2273119 كفـءكفـء6192011/02/14 معلم

ببالو االعدادیة المشتركة 2009/02/14 عماد الدین ناجح على سید 2217396 كفـءكفـء6202011/02/14 معلم

دیروط الشریف ث 2009/06/27 عماد بدر سمیر ملك 2390455 كفـءكفـء6212011/06/27 معلم

جالل نجار ع المشتركة 2009/06/27 عماد بشرى حبیب ناشد 2223396 كفـءكفـء6222011/06/27 معلم

منشیة ناصر االعدادیة 2009/06/27 عماد سامى مسعود مسعد 1607724 كفـءكفـء6232011/06/27 معلم

ابو كریم ع الحدیثة 2009/02/14 عماد سید قواطین عالم 2225988 كفـءكفـء6242011/02/14 معلم

المرحوم دمحم مرجان الثانویة 2009/06/27 عماد فوزى شحاتھ جاد هللا 2219015 كفـءكفـء6252011/06/27 معلم

النیل االعدادیة بنات 2009/06/27 عماد مصطفى دمحم حسین 2217420 كفـءكفـء6262011/06/27 معلم

عبد الوھاب احمد ابراھیم 2009/06/27 عماد ھاشم عبد الباقى ھاشم 2208063 كفـءكفـء6272011/06/27 معلم

عرب طرھونھ اإلعدادیة 2009/02/14 عمر نصر فھمى حماد 2216301 كفـءكفـء6282011/02/14 معلم

م بالحوطا الشرقیة.نصرالدین اسماعیل ع 2008/02/14 غادة احمد محمود حسن 1607242 كفـءكفـء6292011/02/14 معلم
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المرحوم زكى عبد المالك 2008/06/27 غادة نعمان احمد جاد الرب 1607929 كفـءكفـء6302011/06/27 معلم

الشھداء بدیروط الشریف 2008/02/14 غاده اسماعیل عبد النظیر اسماعیل 2215419 كفـءكفـء6312011/02/14 معلم

عرب طرھونھ االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 غاده عبد العظیم عبد الظاھر متولى 2283249 كفـءكفـء6322011/06/27 معلم

الحضانة الملحقة بمدرسةعبدالحلیم 2009/06/27 غاده عبد الكریم عبد الرحیم امام 2218491 كفـءكفـء6332011/06/27 معلم

دیروط الشریف االعدادیة بنین 2008/06/27 غاده دمحم علوى محمود على 2211911 كفـءكفـء6342011/06/27 معلم

شوقى دمحم زیدان االبتدائیة 2008/02/14 غاده ممدوح شوقى دمحم 1605230 كفـءكفـء6352011/02/14 معلم

بنى یحى بحرى اإلعدادیة 2008/06/27 غاده نادى دمحم حسن 2223221 كفـءكفـء6362011/06/27 معلم

رزق دمحم صالحین االبتدائیة 2009/02/14 فاتن عبد الكریم عبد الرحیم امام 2219748 كفـءكفـء6372011/02/14 معلم

كودیة االسالم اإلعدادیة المشتركة 2008/06/27 فاتن محمود دمحم رشدان 1595707 كفـءكفـء6382011/06/27 معلم

بنى یحى بحرى اإلعدادیة 2009/06/27 فاطمة الزھراء احمد حلمى ھاشم كویس 2222118 كفـءكفـء6392011/06/27 معلم

على مبارك االعدادیة 2009/06/27 فاطمة الزھراء حسین على دمحم 1612981 كفـءكفـء6402011/06/27 معلم

كوم انجاشة االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 فاطمةالزھراء دمحم سید عبد المغیث 1607239 كفـءكفـء6412011/02/14 معلم

مسارة الصباحیة 2009/02/14 فاطمھ احمد حلمى ثابت محرم 2217386 كفـءكفـء6422011/02/14 معلم

جالل نجار االعدادیة بنات 2009/06/27 فاطمھ الزھراء دمحم مصطفى غزالى 2212839 كفـءكفـء6432011/06/27 معلم

الشھید اسالم أحمد سید 2009/06/27 فاطمھ جمیل دمحم فولى 2206926 كفـءكفـء6442011/06/27 معلم

دیروط الثانویة الزراعیة 2008/06/27 فاطمھ حسن حماد عوض 2269594 كفـءكفـء6452011/06/27 معلم

الشھید احمد عبد الزین عبد هللا 2008/06/27 فاطمھ سید حسن مسعد 1599454 كفـءكفـء6462011/06/27 معلم
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كودیة االسالم اإلعدادیة المشتركة 2009/02/14 فاطمھ عبد الرحیم زیدان عبد الناصر 2217367 كفـءكفـء6472011/02/14 معلم

جالل نجار ع المشتركة 2009/06/27 فاطمھ فوزى دمحم فراج 2201817 كفـءكفـء6482011/06/27 معلم

الشھید كیالنى عبد البارى مرسال 2009/02/28 فاطمھ دمحم على رشدان 2223280 كفـءكفـء6492011/02/28 معلم

روضة التحریر 2009/06/27 فاطمھ دمحم فكري مفضل محرم 2294847 كفـءكفـء6502011/06/27 معلم

دیروط الثانویة الزراعیة 2009/06/27 فایزه احمد عبد الغنى منصور 2269588 كفـءكفـء6512011/07/01 معلم

كودیة االسالم االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 فدوة شحاتة ثابت تاوضروس 1615892 كفـءكفـء6522011/02/28 معلم

دیروط الثانویة الزراعیة 2009/06/27 فلفل احمد فیاض عبدالغفار 2269605 كفـءكفـء6532011/06/27 معلم

مزینة االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 كرستین حسیب مكارى خلیل 2225994 كفـءكفـء6542011/06/27 معلم

على ابن ابى طالب االبتدائیة 2009/02/28 كریستین فوزى فرج شحات 1614183 كفـءكفـء6552011/02/28 معلم

الشیخ شھیب عبد الناصر االبتدائیة بشلش 2008/06/27 كریمھ على عبد الرحیم سید 2223015 كفـءكفـء6562011/06/27 معلم

روضة عبد المعز سیف بالحوطا الغربیة 2008/02/14 كوثر شاكر على دمحم 1612092 كفـءكفـء6572011/02/14 معلم

قالنش المشتركة 2009/06/27 لبان منصور رشدى صلیب 2212555 كفـءكفـء6582011/06/27 معلم

كودیة االسالم اإلعدادیة المشتركة 2009/06/27 لمیاء سعد عبد التواب زیدان 2197578 كفـءكفـء6592011/06/27 معلم

عزبة النصر االبتدائیة 2008/02/14 لیلى عبد الوكیل عبد البصیر مھنى 2217889 كفـءكفـء6602011/02/14 معلم

روضة عبد المعز سیف بالحوطا الغربیة 2009/06/27 ماجده دمحم عبد المجید عالم 2188324 كفـءكفـء6612011/06/27 معلم

عبد الملك حسن للتعلیم األساسى 2009/02/14 مارسیل عادل لویس فھیم 2223309 كفـءكفـء6622011/02/14 معلم

المندرة بحرى االعدادیة بنات 2009/12/14 مارى شكرى جرجس ابو الخیر 2214281 كفـءكفـء6632011/02/14 معلم
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مسارة اإلعدادیة الصباحیة 2009/04/06 مارى صفوت فؤاد سلیم 2218568 كفـءكفـء6642011/06/26 معلم

منشیة ناصر 2008/02/14 مارى لویس بولس قط 2200301 كفـءكفـء6652011/02/14 معلم

كودیة االسالم اإلعدادیة المشتركة 2008/06/27 مارى نافع حبیب مسعد 2208889 كفـءكفـء6662011/06/27 معلم

جمال عبد الناصر الرسمیة للغات 2009/06/27 ماري مسعد میخائیل ابراھیم 2381704 كفـءكفـء6672011/06/27 معلم

2009/06/27 ینایر االعدادیة المشتركة٢٥ ماري نادي صداق عبد المالك 2397027 كفـءكفـء6682011/06/27 معلم

الشھید دایفید اصیل حنا هللا ع بكوم بوھا 2009/06/27 ماریانا حسیب حلمى عطا هللا 2222703 كفـءكفـء6692011/06/27 معلم

قصر حیدر االعدادیة 2009/02/14 ماھر دمحم جبر احمد 2208859 كفـءكفـء6702011/02/14 معلم

عبد المالك عبدالقادر االعدادیة بالمختون 2009/06/27 مایكل جورجى ناثان نخلة 2386386 كفـءكفـء6712011/06/27 معلم

قصر حیدر االعدادیة 2008/05/09 مایكل عاطف لویس فھیم 1607772 كفـءكفـء6722011/06/27 معلم

المناشى اإلعدادیة 2009/06/27 مجده فائق ھدیھ مخلوف 2224263 كفـءكفـء6732011/06/27 معلم

الجیل الجدید للتعلیم االساسى بالعوامر 2009/06/27 مجدى رشدى عبد العلیم عبد الرحمن 2221165 كفـءكفـء6742011/06/27 معلم

كودیة االسالم الثانویة المشتركة 2009/06/27 مجدى فاروق سنوسى عبد هللا 2223226 كفـءكفـء6752011/06/27 معلم

اوالد ناجى حسین االبتدائیة 2009/06/27 مجدى لمعى عطا هللا منصور 2208081 كفـءكفـء6762011/06/27 معلم

م بالحوطا الشرقیة.نصرالدین اسماعیل ع 2009/06/27 محرم عبد الغنى محرم فرج 2212446 كفـءكفـء6772011/06/27 معلم

بانوب ظھر الجمل 2009/02/14 دمحم ابراھیم احمد ابراھیم 2204199 كفـءكفـء6782011/02/14 معلم

الجھاد اإلعدادیة المشتركة 2009/02/14 دمحم ابو زید مخیمر ابو زید 2224238 كفـءكفـء6792011/02/14 معلم

المرحوم زكى عبد المالك 2009/06/27 دمحم احمد عبد السمیع خلیفة 2389399 كفـءكفـء6802011/06/27 معلم
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المندرة بحري االعدادیة  بنین 2009/06/27 دمحم احمد دمحم احمد 2216306 كفـءكفـء6812011/06/27 معلم

نجع حسن صابر 2009/02/14 دمحم االمیر خطاب حسان عبد الدایم 2220473 كفـءكفـء6822011/02/14 معلم

الشھیدسید عبد الجواد 2009/06/27 دمحم جالل سید دمحم 2223210 كفـءكفـء6832011/06/27 معلم

الشھید احمد عبد الباقى 2008/02/14 دمحم حسین احمد حمدى مصطفى 2217819 كفـءكفـء6842011/02/14 معلم

احمد حسانین االعدادیة المشتركة 2008/05/08 دمحم خلف دمحم دمحم 2220489 كفـءكفـء6852011/06/27 معلم

كودیة االسالم اإلعدادیة المشتركة 2008/05/09 دمحم رجب عبد الحمید أحمد 1609862 كفـءكفـء6862011/06/27 معلم

ام القرى االعدادیة المشتركة 2009/06/27 دمحم شحاتة عبد  اللطیف جبر 1608750 كفـءكفـء6872011/06/27 معلم

نزلة سرقنا الحدیثة 2009/06/27 دمحم شحاتھ احمد عبد النعیم 2206883 كفـءكفـء6882011/06/27 معلم

الشھید دمحم رشید االبتدائیة 2009/02/14 دمحم صالح عبد البدیع سیف 2215460 كفـءكفـء6892011/02/14 معلم

ابو كریم ع الحدیثة 2009/06/27 دمحم عباس صالح خمیس 2208871 كفـءكفـء6902011/06/27 معلم

بنى یحى بحرى اإلعدادیة 2009/06/27 دمحم عبد الرحیم عبد المقصود اسماعیل 2221926 كفـءكفـء6912011/06/27 معلم

المندرة بحري االعدادیة  بنین 2009/06/27 دمحم عبد الصمد احمد عمرو 2389448 كفـءكفـء6922011/06/27 معلم

احمد حسانین االعدادیة المشتركة 2009/02/14 دمحم عبد الفھیم عبد الحفیظ على 2208077 كفـءكفـء6932011/02/14 معلم

عزبھ ابو كریم 2008/05/09 دمحم على عبد الحكیم دمحم 2215159 كفـءكفـء6942011/06/27 معلم

كودیة االسالم اإلعدادیة المشتركة 2009/06/27 دمحم على عبد هللا على 1604639 كفـءكفـء6952011/06/27 معلم

الحوطا الشرقیة 2009/06/27 دمحم على دمحم وحیش 2208904 كفـءكفـء6962011/06/27 معلم

المندرة بحري االعدادیة  بنین 2009/06/27 دمحم عید باریز عبدهللا 2374121 كفـءكفـء6972011/06/27 معلم
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عزبة ابو كریم االعدادیة 2009/06/27 دمحم فائض هللا حشمت شعبان 2198261 كفـءكفـء6982011/06/27 معلم

ابو كریم ع الحدیثة 2009/02/14 دمحم فتحى احمد رزق 2226000 كفـءكفـء6992011/02/14 معلم

عثمان بن عفان ببنى یحیى بحرى 2009/02/14 دمحم فؤاد دمحم مراد 1596926 كفـءكفـء7002011/02/14 معلم

نزلة بدوى 2009/02/14 دمحم كمال عبد هللا دمحم 2201225 كفـءكفـء7012011/02/14 معلم

عبدالرحمن على سلیمان الثانویة.د 2007/12/24 دمحم محروص دمحم جابر 2223288 كفـءكفـء7022011/02/14 معلم

المستشار سعد عبد الوھاب االبتدائیة 2009/02/14 دمحم مصطفى عبد المالك عبد هللا 2213366 كفـءكفـء7032011/02/14 معلم

السادس من أكتوبر االعدادیة المشتركة 2009/06/27 دمحم مصطفى دمحم عبد الرحمن 1611747 كفـءكفـء7042011/06/27 معلم

عواجة المشتركة 2008/05/08 دمحم ممدوح دمحم مرسى 2206927 كفـءكفـء7052011/06/26 معلم

النصر الثانویة المشتركة بصنبو 2009/06/27 محمود احمد دمحم احمد 2216158 كفـءكفـء7062011/06/27 معلم

احمد حسانین االبتدائیة المشتركة 2007/12/15 محمود خلیفھ احمد ابراھیم 2217368 كفـءكفـء7072011/02/14 معلم

دیروط االبتدائیة الجدیدة المشتركة 2009/02/14 محمود صالح الدین محمود دمحم 1615621 كفـءكفـء7082011/02/14 معلم

نجع خضر المشتركة 2009/06/27 محمود عبد السمیع دمحم عبد الناصر 2217407 كفـءكفـء7092011/06/27 معلم

ھوى دمحم االعدادیة 2009/02/14 محمود لملوم عبد المالك عبد الغفار 1605805 كفـءكفـء7102011/02/14 معلم

الحوطا الشرقیة 2009/02/14 محمود دمحم راشد دمحم 2212553 كفـءكفـء7112011/02/14 معلم

السالم االبتدائیة المشتركة بدیروط الشریف 2009/02/14 محمود دمحم رفعت محمود دمحم 2201264 كفـءكفـء7122011/02/14 معلم

ام القرى االعدادیة المشتركة 2009/02/14 محمود دمحم ضاحى عبد ربھ 2224240 كفـءكفـء7132011/02/14 معلم

قصر حیدر االعدادیة 2009/06/27 محمود ناجح دمحم علیان 1613172 كفـءكفـء7142011/06/27 معلم
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العبور بالمندرة 2009/02/14 مخلص جمال امبارك شحاتھ 2217394 كفـءكفـء7152011/02/14 معلم

مسارة االعدادیة المسائیة 2009/02/28 مدحت صبحى كمال حنین 2212551 كفـءكفـء7162011/02/28 معلم

ھوى دمحم االعدادیة 2009/06/27 مدلین ظاھر عبد هللا طوس 2221930 كفـءكفـء7172011/06/27 معلم

دیروط بنین 2008/06/27 مدیحة زاید جاد الرب مھنى 2129855 كفـءكفـء7182011/06/27 معلم

نزلة عبد الاله للتعلیم االساسى 2009/02/14 مدیحھ جمیل ذكى ابو السعد 2212526 كفـءكفـء7192011/02/14 معلم

ابو الھدر االعدادیة المشتركة 2009/06/28 مدیحھ عبد التواب دمحم عبد العلیم 2208076 كفـءكفـء7202011/02/28 معلم

جالل نجار ع المشتركة 2009/06/27 مرثا فوزى زكى شنوده 2221171 كفـءكفـء7212011/06/27 معلم

جالل نجار ع المشتركة 2009/06/27 مرسیل عیسى اسكاروس حكیم 2216248 كفـءكفـء7222011/06/27 معلم

كوم انجاشة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 مرفت عبد الباقي عبد هللا حسین 2390365 كفـءكفـء7232011/06/27 معلم

دیروط التجاریة المشتركة 2009/06/27 مرفت دمحم عبدالمغیث حسن 1615519 كفـءكفـء7242011/06/27 معلم

ببالو االعدادیة المشتركة 2009/06/27 مرفت محمود احمد عبد المعز 2221184 كفـءكفـء7252011/06/27 معلم

امشول االبتدائیة 2009/02/28 مرفت موریس فؤاد جرجس 2220903 كفـءكفـء7262011/02/28 معلم

دشلوط ع الجدیدة بنین 2009/06/27 مرفت وزیر مفتاح طوس 2218487 كفـءكفـء7272011/06/27 معلم

الشھیدسید عبد الجواد 2009/06/27 مروه احمد دمحم عبد هللا 2223199 كفـءكفـء7282011/06/27 معلم

نور الھدى االعدادیة المشتركة بعواجة 2009/06/27 مروه حسن فوزى ابو الحسن 2198880 كفـءكفـء7292011/06/27 معلم

الشھید احمد عبد الزین عبد هللا 2009/02/14 مروه حنفى دمحم احمد 2225801 كفـءكفـء7302011/02/14 معلم

مجمعة كودیة االسالم االبتدائیة 2009/02/14 مروه عبد الباسط عبد التواب عبد الباسط 2217324 كفـءكفـء7312011/02/14 معلم
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دیروط الشریف االبتدائیة بنین 2009/02/14 مروه دمحم فتحى عبد الغنى 2220457 كفـءكفـء7322011/02/14 معلم

الشیخ احمد عبدالمنعم المسائیة 2009/02/14 مروه ھاشم دمحم الیمنى 2212538 كفـءكفـء7332011/02/14 معلم

دمحم رجائى الطحالوى ریاض اطفال/ د 2009/06/27 مریان میخائیل صادق ابسخرون 2217883 كفـءكفـء7342011/06/27 معلم

الشھید صالح الدین 2009/06/27 مریانھ جمیل جورجى موسى 2222834 كفـءكفـء7352011/06/27 معلم

امشول اإلعدادیة 2009/02/14 مریم انسى نجیب ذكى 2206886 كفـءكفـء7362011/02/28 معلم

الشھید عصام الدین 2008/02/14 مریم بشرى ابراھیم مینا 2216286 كفـءكفـء7372011/02/14 معلم

عواجة المشتركة 2008/02/14 مریم جمیل عزیز ابراھیم 2209771 كفـءكفـء7382011/02/14 معلم

امشول اإلعدادیة 2009/06/27 مریم دوس ثابت دوس 1621739 كفـءكفـء7392011/06/27 معلم

الشھید اسالم أحمد سید 2009/02/14 مریم رمزى عبد المالك جاد هللا 2200001 كفـءكفـء7402011/02/14 معلم

ھوى دمحم االعدادیة 2009/02/28 مریم صالح ملك مسعد 2199997 كفـءكفـء7412011/02/28 معلم

الشھید احمد عبد الزین عبد هللا 2009/06/27 مریم ضاحى یوسف عبد هللا 2222931 كفـءكفـء7422011/06/27 معلم

ببالو االعدادیة المشتركة 2009/06/27 مریم عزت فھمى رزق 1602579 كفـءكفـء7432011/06/27 معلم

منشیة ناصر 2008/02/14 مریم فایز مشرقى فرج 2209706 كفـءكفـء7442011/02/14 معلم

مسارة المسائیة 2009/06/27 مسعد فایز مسعد جاد السید 2198898 كفـءكفـء7452011/06/27 معلم

على مبارك االعدادیة 2008/02/14 مسك صالح محمود عبد الرحیم 1618310 كفـءكفـء7462011/02/14 معلم

مسارة اإلعدادیة الصباحیة 2008/12/21 مصطفى ابراھیم دمحم ابراھیم 2222838 كفـءكفـء7472011/06/27 معلم

اوالد عمار االعدادیة بباویط 2009/06/27 مصطفى احمد طلعت عبد القادر مرسى 2221177 كفـءكفـء7482011/06/27 معلم
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احمد حسانین االعدادیة المشتركة 2009/06/27 مصطفى احمد عبد المطلب عبد الحافظ 2237089 كفـءكفـء7492011/06/27 معلم

كودیة االسالم الثانویة المشتركة 2009/06/27 مصطفى حسن احمد مھنى 2221493 كفـءكفـء7502011/06/27 معلم

نزلة سرقنا االبتدائیة 2008/05/09 مصطفى حسن حماد عوض 2215582 كفـءكفـء7512011/06/27 معلم

الحوطا الشرقیة 2007/12/25 مصطفى عبد الوكیل عبد الناصر سعید 2225021 كفـءكفـء7522011/02/14 معلم

عبدالرحمن على سلیمان الثانویة.د 2009/06/27 مصطفى فرج سلیمان خلف 2216281 كفـءكفـء7532011/06/27 معلم

النصر الثانویة المشتركة بصنبو 2009/02/28 مصطفى فھمى مھران خلیفھ 2217401 كفـءكفـء7542011/02/28 معلم

رزق دمحم صالحین االبتدائیة 2009/06/27 مصطفى دمحم سید دمحم 2182669 كفـءكفـء7552011/06/27 معلم

دیروط التجاریة المشتركة 2008/05/09 مصطفى دمحم شحات دمحم 2397044 كفـءكفـء7562011/06/27 معلم

2009/06/27 ینایر االعدادیة المشتركة٢٥ مصطفى محمود احمد دمحم 1602874 كفـءكفـء7572011/06/27 معلم

رزق دمحم صالحین االبتدائیة 2009/02/14 مصطفى محمود مخیمر فنجرى 2215910 كفـءكفـء7582011/02/14 معلم

دشلوط للتعلیم األساسي 2009/02/28 مصطفى یاسین امین دمحم 2212522 كفـءكفـء7592011/02/28 معلم

مدرسة احمد قرشي الثانویة بنین 2009/06/27 مصطفى یونس عبد الشافى بخیت 1612743 كفـءكفـء7602011/06/27 معلم

روضة عبد المعز سیف بالحوطا الغربیة 2009/06/27 معانى دمحم مساعد عبد هللا 2171565 كفـءكفـء7612011/06/27 معلم

ببالو االعدادیة المشتركة 2009/02/28 معتز عبد الكریم ابو الوفا محمود 2206935 كفـءكفـء7622011/02/28 معلم

عبدالرحمن على سلیمان الثانویة.د 2009/06/27 معزوزه دمحم حسن عبد السند 2204830 كفـءكفـء7632011/06/27 معلم

الجھاد اإلعدادیة المشتركة 2009/06/27 مالك صدیق فھیم جید 2396793 كفـءكفـء7642011/06/27 معلم

نجع خضر المشتركة 2009/06/27 مالك مجدى عطا هللا عبد المالك 2217298 كفـءكفـء7652011/06/27 معلم
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كوم انجاشة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 ملك دمحم عبد الناصر عبد الباقي 2390383 كفـءكفـء7662011/06/27 معلم

ابو العیون بدشلوط 2008/02/14 منال  ھاشم دمحم شحاتھ 2220695 كفـءكفـء7672011/02/14 معلم

المناشى اإلعدادیة 2009/12/14 منال احمد دمحم حسین 1608621 كفـءكفـء7682011/02/14 معلم

بدر االعدادیة بنین بدیروط 2008/02/14 منال اسماعیل عبد الموجود تامر 1611354 كفـءكفـء7692011/02/14 معلم

رزق دمحم صالحین االبتدائیة 2009/02/14 منال رشدى محروس فھیم 2217400 كفـءكفـء7702011/02/14 معلم

ساو االبتدائیة الجدیدة 2009/06/27 منال سامي عبد الصبور سیحھ 2391277 كفـءكفـء7712011/06/27 معلم

المرحوم دمحم مرجان الثانویة 2008/06/27 منال عبد الصبور عبد الحمید شریف 2389503 كفـءكفـء7722011/06/27 معلم

مجمعة كودیة االسالم االبتدائیة 2009/02/14 منال عبد العزیز محمود على 2218483 كفـءكفـء7732011/02/14 معلم

حافظ ابراھیم 2009/02/14 منال عزت عبد الناصر حسین 2219605 كفـءكفـء7742011/06/27 معلم

كودیة االسالم االبتدائیة المشتركة 2008/02/14 منال فایز زكا مرقس 2217308 كفـءكفـء7752011/02/14 معلم

خالد بن الولید 2008/02/14 منال ناجح عبد المالك حنس 2165538 كفـءكفـء7762011/02/14 معلم

امشول االبتدائیة 2009/02/14 منال ناجح یواقیم جرجس 2220888 كفـءكفـء7772011/02/14 معلم

نزلة سرقنا االبتدائیة 2008/02/14 منال وھیب خلیفھ حنا 2213392 كفـءكفـء7782011/02/14 معلم

المناشى االبتدائیة 2008/02/14 منى احمد تسن جاد الرب 2211916 كفـءكفـء7792011/02/14 معلم

احمد حسانین االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 منى بشرى كیرلس حنا 2223037 كفـءكفـء7802011/06/27 معلم

على كیالنى 2009/06/27 منى حمدى دمحم حمدین 2213383 كفـءكفـء7812011/06/27 معلم

دیروط بنین 2009/02/14 منى سمیر عبد السمیع عمر 2221616 كفـءكفـء7822011/02/14 معلم
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الشھید احمد عبد الزین عبد هللا 2009/06/27 منى سید عبد الحفیظ سید 2237167 كفـءكفـء7832011/06/27 معلم

عبد المالك عبدالقادر االعدادیة بالمختون 2009/06/27 منى عبد الصبور عبد الحمید شریف 2221520 كفـءكفـء7842011/06/27 معلم

طوسون الصناعیة بأبو جبل 2011/06/27 منى على دمحم امین 1622280 كفـءكفـء7852011/06/27 معلم

حضانة مدرسة الشھداء بدیروط الشریف 2009/06/27 منى ماھر قندیل جابر 2224781 كفـءكفـء7862011/06/27 معلم

المرحوم دمحم مرجان الثانویة 2008/06/27 منى دمحم جابر ابو العال 2216307 كفـءكفـء7872011/06/27 معلم

المندرة بحرى االعدادیة بنات 2009/06/27 منى دمحم جبر احمد 2201827 كفـءكفـء7882011/06/27 معلم

الشھید مراد سید عبد الحافظ 2009/06/27 منى دمحم عبد البدیع توفیق 2212493 كفـءكفـء7892011/06/27 معلم

جالل نجار ع المشتركة 2009/06/27 منى دمحم عبد الاله محمود 2224261 كفـءكفـء7902011/06/27 معلم

النیل االعدادیة بنات 2009/06/27 منى نصر سلیم سیدراوس 2211909 كفـءكفـء7912011/06/27 معلم

أوالد ناجى حسین ع 2009/02/14 مني طلعت ناثان عطیھ 1615903 كفـءكفـء7922011/02/14 معلم

الغوانم اإلعدادیة 2009/02/14 منیره دمحم بسیونى عمر 2217365 كفـءكفـء7932011/02/14 معلم

الشراقوة االبتدائیة 2009/02/14 مھا جمال احمد رمضان 2171662 كفـءكفـء7942011/02/14 معلم

روضة التحریر 2009/06/27 مھا دمحم احمد دمحم 2171694 كفـءكفـء7952011/06/27 معلم

منشیة ناصر 2008/02/14 مھا ھمام حامد دمحم 1608187 كفـءكفـء7962011/02/14 معلم

دیروط الثانویة الزراعیة 2009/06/27 مھدى عبدالھادى عبد البدیع ابوطاقیھ 1610357 كفـءكفـء7972011/06/27 معلم

قصر حیدر االعدادیة 2009/06/27 موسى حسن موسى عبد الناصر 2210490 كفـءكفـء7982011/06/27 معلم

عمرو بن العاص 2009/02/14 مى سمیر تسن عبدالباقى 2235109 كفـءكفـء7992011/02/14 معلم
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دشلوط ع الجدیدة بنین 2009/06/27 میاده اسماعیل عبد الحكیم ابو العال 2382958 كفـءكفـء8002011/06/27 معلم

المستشار سعد عبد الوھاب االبتدائیة 2009/02/28 میرفت حلمى لیثى لیثى 2218647 كفـءكفـء8012011/02/28 معلم

على مبارك االعدادیة 2009/06/27 میرفت طلعت ادیب جندي 2395072 كفـءكفـء8022011/06/27 معلم

ابن خلدون االعدادیة بنین 2009/02/14 میرفت عادل حبیب فرج 2212606 كفـءكفـء8032011/02/14 معلم

الشھید احمد عبد الباقى 2009/02/28 میشیل ایلیا عزمى ناشد 2213521 كفـءكفـء8042011/02/28 معلم

دیروط الثانویة الزراعیة 2009/06/27 میشیل فایز شحاتھ فھمى 2283092 كفـءكفـء8052011/07/01 معلم

م بالحوطا الشرقیة.نصرالدین اسماعیل ع 2007/12/26 ناجى دمحم عبد النعیم عمرو 2209718 كفـءكفـء8062011/02/14 معلم

الزھراء االبتدائیة المشتركة بدشلوط 2009/02/14 ناجى نبیل زكى جید 1601954 كفـءكفـء8072011/02/14 معلم

المناشى اإلعدادیة 2009/06/27 نادى زھرى امین احمد 2350845 كفـءكفـء8082011/06/27 معلم

الشھید عصام الدین 2009/02/14 نادى شاكر حبیب قاعود 2217676 كفـءكفـء8092011/02/14 معلم

دیروط التجاریة المشتركة 2008/08/27 نادیة سید ابراھیم مشعال 1609741 كفـءكفـء8102011/06/26 معلم

فاطمة الزھراء ث بنات 2008/06/27 نادیھ حسین عباس حسن 2173124 كفـءكفـء8112011/06/27 معلم

ببالو االعدادیة المشتركة 2008/06/27 نادیھ داود سعد طانیوس 2202765 كفـءكفـء8122011/06/27 معلم

حضانة مدرسة ابوجبل االبتدائیة 2009/06/27 نادیھ سید كمال جاد الرب 2216302 كفـءكفـء8132011/06/27 معلم

مسارة االعدادیة المسائیة 2009/06/27 نادیھ سیف عبد الغنى سیف 2227238 كفـءكفـء8142011/06/27 معلم

نزلة عبد الاله للتعلیم االساسى 2009/02/14 نادیھ عبد المعتمد زكى عثمان 2212561 كفـءكفـء8152011/02/14 معلم

الظافر االبتدائیة بأمشول 2009/06/27 نادیھ على دمحم عبدالمقصود 1621773 كفـءكفـء8162011/06/27 معلم
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

دمحم المأمون االبتدائیة بجرف سرحان 2009/02/14 نادیھ عیاد نودى حبیب 2217391 كفـءكفـء8172011/02/14 معلم

جالل نجار ع المشتركة 2008/06/27 نادیھ محمود سلیم دمحم 2222110 كفـءكفـء8182011/06/27 معلم

مجمعة كودیة االسالم االبتدائیة 2008/06/27 نادیھ محمود یوسف ناصف 2388276 كفـءكفـء8192011/06/27 معلم

الشھید ابراھیم العسال االعدادیة 2009/06/27 نارمین نادى خلیل ذكى 2208879 كفـءكفـء8202011/06/27 معلم

الشھید دایفید اصیل حنا هللا ع بكوم بوھا 2009/06/27 ناریمان مجدى عطا هللا عبد المالك 2217299 كفـءكفـء8212011/06/27 معلم

مسارة المسائیة 2009/06/27 ناصر دمحم سلیمان دمحم 2217378 كفـءكفـء8222011/06/27 معلم

كودیة االسالم االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 ناعسھ رمضان یوسف عبد 1602022 كفـءكفـء8232011/02/28 معلم

نجع خضر 2009/02/14 ناھد احمد عبد السالم احمد 2217410 كفـءكفـء8242011/02/14 معلم

روضة مدرسة الشیخ شھیب عبدالناصر 2009/06/27 ناھد رمضان محمود على 2205103 كفـءكفـء8252011/06/27 معلم

اوالد ناجى حسین االبتدائیة 2009/02/28 ناھد عثمان محمود مسعد 2218771 كفـءكفـء8262011/02/28 معلم

نزلة سرقنا اإلعدادیة 2009/02/14 ناھد دمحم سعد عبدالنعیم 1606702 كفـءكفـء8272011/02/14 معلم

التحریر الثانویة المشتركة بمسارة 2009/06/27 نبیلھ حكیم عجبان حنا 1607483 كفـءكفـء8282011/06/27 معلم

اوالد ناجى حسین االبتدائیة 2008/02/14 نجالء  فتحى مرسى عبد الناصر 2212505 كفـءكفـء8292011/02/14 معلم

الشھید ابراھیم العسال االعدادیة 2009/02/14 نجالء احمد محمود احمد 2215252 كفـءكفـء8302011/02/14 معلم

حافظ ابراھیم 2009/02/14 نجالء حلمى عبد العلیم سید 1607249 كفـءكفـء8312011/02/14 معلم

نزلة العوامر االبتدائیة 2009/02/14 نجالء دیاب عبد الحمید عبد الوھاب 2218810 كفـءكفـء8322011/02/14 معلم

دمحم رجائى الطحالوى االبتدائیة/ د 2009/02/14 نجالء عبد الصبور احمد قطب 2205078 كفـءكفـء8332011/02/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

ابن خلدون االعدادیة بنین 2009/09/23 نجالء عبد الكریم دمحم حسین 1615893 كفـءكفـء8342011/06/27 معلم

روضة مدرسة دشلوط للتعلیم االساسى 2009/06/27 نجالء فتحى احمد ابوزید 2392125 كفـءكفـء8352011/06/27 معلم

كودیة االسالم اإلعدادیة المشتركة 2008/06/27 نجالء فتحى دمحم ریاض 2222741 كفـءكفـء8362011/06/27 معلم

قصر حیدر االعدادیة 2008/06/27 نجالء فرغلى دمحم عبد الرحمن 2221162 كفـءكفـء8372011/06/27 معلم

عبدالرحمن على سلیمان الثانویة.د 2008/06/27 نجالء دمحم ربیع شاكر شحاتھ 2171600 كفـءكفـء8382011/06/27 معلم

شھداء الثورة للتعلیم االساسى 2008/07/01 نجالء دمحم كمال طھ عبد العال 2217311 كفـءكفـء8392011/02/14 معلم

على مبارك االعدادیة 2008/06/27 نجالء مصطفى عطا دمحم 2201187 كفـءكفـء8402011/06/27 معلم

ھوى دمحم االعدادیة 2008/06/27 نجالء مصطفى دمحم دمحم 2221774 كفـءكفـء8412011/06/27 معلم

ابو جبل االبتدائیة بدیروط 2008/02/14 نجوان رأفت حسن كمال عابدین 1597721 كفـءكفـء8422011/02/14 معلم

نزلة سرقنا اإلعدادیة 2009/06/27 نجوان عبد المنعم ھارون عبد العال 2219560 كفـءكفـء8432011/06/27 معلم

أوالد ناجى حسین ع 2008/02/14 نجوان نافع عبد الحمید ابو زید 2206870 كفـءكفـء8442011/02/14 معلم

الثورة االبتدائیة المشتركة بصنبو 2008/02/14 نجوى ابراھیم حمد احمد 1613438 كفـءكفـء8452011/02/14 معلم

بدراألبتدائیة بالمندرة بحرى 2009/06/27 نجوى ابراھیم سنوسى حسن 1607251 كفـءكفـء8462011/06/27 معلم

الشھید صالح الدین 2009/06/27 نجوى ابراھیم فھمى ابراھیم 2223211 كفـءكفـء8472011/06/27 معلم

عبد المعز سیف بالحوطا 2008/02/14 نجوى ابراھیم دمحم ابراھیم 2217557 كفـءكفـء8482011/02/14 معلم

عزبة النصر االبتدائیة 2009/06/27 نجوى احمد مصطفى فوزى 2395611 كفـءكفـء8492011/06/27 معلم

ریاض أطفال بانوب ظھر الجمل 2009/06/27 نجوى جعفر عثمان دمحم 1590614 كفـءكفـء8502011/06/27 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

الشیخ شھیب عبد الناصر االبتدائیة بشلش 2008/06/27 نجوى رمضان یوسف عبد 1607252 كفـءكفـء8512011/06/27 معلم

الشھید دایفید اصیل حنا هللا ع بكوم بوھا 2009/06/27 نجوى سلیمان فؤاد معوض 2222723 كفـءكفـء8522011/06/27 معلم

المندرة بحري االعدادیة  بنین 2009/06/27 ندرة فراج محمود فراج 1607669 كفـءكفـء8532011/06/27 معلم

صنبو االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 نرمین حلمى كامل منصور 2208911 كفـءكفـء8542011/02/14 معلم

الشھید دایفید اصیل حنا هللا ع بكوم بوھا 2009/06/27 نرمین فالح لوقا عزب 2208877 كفـءكفـء8552011/06/27 معلم

دیروط الثانویة الزراعیة 2011/06/27 نرمین ممدوح عبد التواب حسن 2283084 كفـءكفـء8562011/06/27 معلم

شلبي مسعود بكومبوھا 2009/06/27 نسرین جمال لویس متیاس 2224809 كفـءكفـء8572011/06/27 معلم

نجع خضر 2009/02/14 نسرین حشمت اسحق جاد السید 2128232 كفـءكفـء8582011/02/14 معلم

على مبارك االعدادیة 2009/06/27 نسرین صفوت صدقى حنین 2219074 كفـءكفـء8592011/06/27 معلم

2009/06/27 ینایر االعدادیة المشتركة٢٥ نسیم فایق عبده جبران 2201497 كفـءكفـء8602011/06/27 معلم

المستشار سعد عبد الوھاب االبتدائیة 2009/06/27 نسیم فریج فھمى شلبى 2218448 كفـءكفـء8612011/06/27 معلم

مدرسة احمد قرشي الثانویة بنین 2009/02/14 نشوى احمد عبدالجابر عبدالشافى 1616771 كفـءكفـء8622011/02/14 معلم

شھداء الثورة للتعلیم االساسى 2009/02/14 نشوى احمد مصطفى حسن 2217580 كفـءكفـء8632011/02/14 معلم

الشھیدسید عبد الجواد 2009/06/27 نشوى حربى ابو العال محمود 2213768 كفـءكفـء8642011/06/27 معلم

الجھاد اإلعدادیة المشتركة 2008/06/27 نشوى سامي سعد غطاس 2387232 كفـءكفـء8652011/06/27 معلم

الثورة االبتدائیة المشتركة بصنبو 2008/06/27 نشوى محمود ریاض احمد 2217892 كفـءكفـء8662011/06/27 معلم

الشیخ احمد عبد المنعم بمساره الصباحیة 2009/02/28 نعمات طلعت دمحم عزام 2211907 كفـءكفـء8672011/02/28 معلم
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األعلي

كوم بوھا بحرى االبتدائیة 2009/02/28 نفین فایز بقطر غبلایر 2212625 كفـءكفـء8682011/02/28 معلم

ابو الھدر االعدادیة المشتركة 2008/06/27 نھال ابراھیم على عبدهللا 2392311 كفـءكفـء8692011/06/27 معلم

ابن خلدون االعدادیة بنین 2009/06/27 نھى ابراھیم سنوسى حسن 2224748 كفـءكفـء8702011/06/27 معلم

روضة على مبارك 2008/06/27 نھى ابو بكر ابو ھنتش خلیل 2208088 كفـءكفـء8712011/06/27 معلم

المندرة بحرى الجدیدة 2009/02/14 نھى احمد حلمى صبره 2217415 كفـءكفـء8722011/02/14 معلم

منشیة ناصر االعدادیة 2008/07/05 نھى زین ابو النجا حسن 2213564 كفـءكفـء8732011/02/14 معلم

الجیل الجدید للتعلیم االساسى بالعوامر 2009/06/27 نھى صدقى دمحم خلیفھ 2201886 كفـءكفـء8742011/06/27 معلم

كودیة االسالم اإلعدادیة المشتركة 2008/06/27 نور الھدى عثمان عبد هللا علیان 2205114 كفـءكفـء8752011/06/27 معلم

الشھید كیالنى عبد البارى مرسال 2008/02/28 نورا احمد طلعت عبد القادر مرسى 2216287 كفـءكفـء8762011/02/28 معلم

مسارة اإلعدادیة الصباحیة 2009/06/27 نورا سمیر فھمى عزب 2226525 كفـءكفـء8772011/06/27 معلم

المندرة بحرى الجدیدة 2009/02/14 نورا صبرى جاد خلف هللا 2217418 كفـءكفـء8782011/02/14 معلم

السالم االبتدائیة المشتركة بدیروط الشریف 2009/02/28 نورا عادل سعد جریس 2201231 كفـءكفـء8792011/02/28 معلم

عبد المعز سیف بالحوطا 2009/02/14 نورة عبد المعتمد ذكى عثمان 1611318 كفـءكفـء8802011/02/14 معلم

بنى یحیى بحرى المشتركة 2008/02/28 نوره احمد عبد العزیز عبد المجلى 2203479 كفـءكفـء8812011/02/28 معلم

مسارة المسائیة 2009/02/14 نوره عبد المالك عبد البدیع ابو الحسن 2217379 كفـءكفـء8822011/02/14 معلم

المندرة بحرى الجدیدة 2008/02/28 نوره نادى عبد العزیز حامد 2217416 كفـءكفـء8832011/02/28 معلم

المندرة بحرى الجدیدة 2008/07/05 نیفین ثروت سامى الجالب 2200200 كفـءكفـء8842011/02/14 معلم
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الشھید جعفر ماھر زیادة 2009/06/27 نیفین فالح لوقا عزب 1614331 كفـءكفـء8852011/06/27 معلم

دیروط بنین 2009/06/27 نیفین منیر نصیف مسعد 2223214 كفـءكفـء8862011/06/27 معلم

مدرسة احمد قرشي الثانویة بنین 2009/06/27 نیفین یوسف فؤاد جرجس 2223736 كفـءكفـء8872011/06/27 معلم

المستشار سعد عبد الوھاب االبتدائیة 2009/02/28 ھالھ مبروك احمد عبده 2218582 كفـءكفـء8882011/02/28 معلم

مسارة االعدادیة المسائیة 2009/06/27 ھالھ دمحم عبد الكریم على 2219608 كفـءكفـء8892011/06/27 معلم

الشھید مراد سید عبد الحافظ 2008/02/28 ھانم ابو بكر دمحم یوسف 2217395 كفـءكفـء8902011/02/28 معلم

الشیخ احمد عبدالمنعم المسائیة 2009/02/28 ھانى خلیل مھنى خلیل 2212557 كفـءكفـء8912011/02/28 معلم

ھوى دمحم االعدادیة 2009/06/27 ھانى فوزى كامل سلیمان 2204871 كفـءكفـء8922011/06/27 معلم

نجع على حمد 2009/02/28 ھانى مجدى علوى بنیامین 1595844 كفـءكفـء8932011/02/28 معلم

نجع خضر 2009/06/27 ھانى ملك غالى ابراھیم 2223389 كفـءكفـء8942011/06/27 معلم

عزبھ ابو كریم 2009/02/28 ھانى نطر حنس نطر 2217815 كفـءكفـء8952011/02/28 معلم

المرحوم زكى عبد المالك 2008/01/12 ھاني نتعي فرج موسي 1612167 كفـءكفـء8962011/02/14 معلم

اوالد عمار االعدادیة بباویط 2009/06/27 ھبة فالح لوقا عزب 1599483 كفـءكفـء8972011/06/27 معلم

نزلة سرقنا االبتدائیة 2008/02/14 ھبة مصطفى فوزي فؤاد 1606972 كفـءكفـء8982011/02/14 معلم

صنبو االبتدائیة بنات 2009/06/27 ھبة موسى احمد عبد الجواد 1601306 كفـءكفـء8992011/06/27 معلم

دیروط التجاریة المشتركة 2008/06/27 ھبةهللا یوسف ھاشم كویس 1615411 كفـءكفـء9002011/06/26 معلم

المحمودیة االبتدائیة 2009/02/14 ھبھ جمال محمود دمحم 2218834 كفـءكفـء9012011/02/14 معلم
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الشھید عصام الدین 2008/02/14 ھبھ حسین على دمحم 2220456 كفـءكفـء9022011/02/14 معلم

الشھید دایفید اصیل حنا هللا ع بكوم بوھا 2009/06/27 ھبھ سالمھ رزق بقطر 2210087 كفـءكفـء9032011/06/27 معلم

عواجة المشتركة 2009/02/14 ھبھ عاطف منیر بطرس 2128427 كفـءكفـء9042011/02/14 معلم

ھوى دمحم االعدادیة 2009/06/27 ھبھ عبد العزیز دمحم عبد الجواد 2208861 كفـءكفـء9052011/06/27 معلم

الشھید احمد عبد الباقى 2009/06/27 ھبھ عجایبى نخلھ نور 2222841 كفـءكفـء9062011/06/27 معلم

ام التماس 2009/06/27 ھبھ على عبد المنعم على 2228372 كفـءكفـء9072011/06/27 معلم

اوالد ناجى حسین االبتدائیة 2008/06/27 ھبھ عمر ابو ھنتش خلیل 2212509 كفـءكفـء9082011/06/27 معلم

دشلوط للتعلیم األساسي 2009/02/28 ھبھ فاروق عبد الرحمن عبد الغفار 2212523 كفـءكفـء9092011/02/28 معلم

الشھید عمر دمحم فایق حسین 2009/06/27 ھبھ فرغلى ابوزید دمحم 2222326 كفـءكفـء9102011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2009/02/28 ھبھ دمحم عبد الرحمن عبد االمام 2217880 كفـءكفـء9112011/02/28 معلم

العبور االبتدائیة ببالو 2008/07/01 ھبھ دمحم نادى فوزى امین 1608760 كفـءكفـء9122011/02/14 معلم

دمحم رجائي الطحالوى اإلعدادیة/د 2008/02/14 ھبھ محمود احمد عرفھ 2213403 كفـءكفـء9132011/02/14 معلم

بدراألبتدائیة بالمندرة بحرى 2009/02/14 ھبھ محمود عبد العال عبد هللا 2163532 كفـءكفـء9142011/02/14 معلم

دیروط الشریف االعدادیة بنین 2008/06/27 ھبھ منیر عبده بسكالس 2336258 كفـءكفـء9152011/06/27 معلم

جالل نجار االعدادیة بنات 2009/02/14 ھبھ ناجح فھمى ناروز 2206887 كفـءكفـء9162011/02/14 معلم

كودیة االسالم االبتدائیة الجدیدة 2009/02/14 ھبھ نبیل عدلى سلیمان 2217309 كفـءكفـء9172011/02/14 معلم

حضانة مدرسة ابوجبل االبتدائیة 2009/02/14 ھبھ ھاشم دمحم صالح 2164378 كفـءكفـء9182011/02/14 معلم
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الثورة االبتدائیة المشتركة بصنبو 2009/06/27 ھبھ یوسف دمحم یوسف 2217841 كفـءكفـء9192011/06/27 معلم

ببالو االعدادیة المشتركة 2009/02/14 ھدى احمد سید عبد الحفیظ 2215652 كفـءكفـء9202011/02/14 معلم

امشول االبتدائیة 2009/02/14 ھدى بدر شوقى عبد الحفیظ 2215717 كفـءكفـء9212011/02/14 معلم

النیل االعدادیة بنات 2009/06/27 ھدى حموده احمد عبد الرحمن 2219562 كفـءكفـء9222011/06/27 معلم

التحریر االبتدائیة بدیروط 2009/02/14 ھدى دمحم صخر احمد سلیمان 2217388 كفـءكفـء9232011/02/14 معلم

عزبة النصر االبتدائیة 2009/06/27 ھدى مختار دمحم محمود 2178806 كفـءكفـء9242011/06/27 معلم

اوالد ناجى حسین االبتدائیة 2009/02/28 ھدي دمحم عبد الموجود تامر 1616984 كفـءكفـء9252011/02/28 معلم

التحریر االبتدائیة بدیروط 2008/06/27 ھلدا فوزى ذكى شنوده 2215301 كفـءكفـء9262011/06/27 معلم

امشول اإلعدادیة 2009/06/27 ھناء  ثابت احمد  عبد التواب 2389303 كفـءكفـء9272011/06/27 معلم

المناشى اإلعدادیة 2009/02/28 ھناء اسماعیل عبد المالك اسماعیل 1633858 كفـءكفـء9282011/02/28 معلم

النصر االبتدائیة الجدیدة بصنبو 2009/02/14 ھناء حشمت عبد الالھوت زیاده 2217398 كفـءكفـء9292011/02/14 معلم

روضة الشھید عالء دمحم عبد الجواد 2009/06/27 ھناء رفعت راشد عقیلى 1611385 كفـءكفـء9302011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق االبتدائیة 2009/02/14 ھناء صابر فرغلى عبد الحكیم 2230474 كفـءكفـء9312011/02/14 معلم

روضة النصر المشتركة بصنبو 2009/06/27 ھناء صبحى جرجس استمالك 2225950 كفـءكفـء9322011/06/27 معلم

الشھید حسن اسماعیل 2009/02/14 ھناء عبد النور نجیب سالمھ 2208827 كفـءكفـء9332011/02/14 معلم

كودیة االسالم اإلعدادیة المشتركة 2008/06/27 ھناء على دمحم فھمى 2222743 كفـءكفـء9342011/06/27 معلم

شلش الجدیدة 2009/02/14 ھناء على یوسف على 2206884 كفـءكفـء9352011/02/14 معلم
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بنى یحى بحرى اإلعدادیة 2008/02/14 ھناء علي دمحم ابو الخیر 1602437 كفـءكفـء9362011/02/14 معلم

روضة ام المؤمنین 2009/06/27 ھناء غالى مھنى غالى 1599066 كفـءكفـء9372011/06/27 معلم

مجمعة كودیة االسالم االبتدائیة 2009/02/14 ھند احمد فؤاد رشدى دمحم 2214148 كفـءكفـء9382011/02/14 معلم

المناشى اإلعدادیة 2009/06/27 ھند فایق زكي كیرلس 2389887 كفـءكفـء9392011/06/27 معلم

خالد بن الولید 2009/02/14 ھند دمحم احمد سعید 2171673 كفـءكفـء9402011/02/14 معلم

الشراقوة االبتدائیة 2008/02/14 ھیام جالل عبد هللا جالل 1602424 كفـءكفـء9412011/02/14 معلم

الشھید عبد القوى عبد هللا االبتدائیة 2007/12/25 ھیثم محیى الدین عبد المعبود شكل 1609937 كفـءكفـء9422011/02/14 معلم

مجمعة قصر حیدر المشتركة 2009/02/14 وائل حسن عبد العزیز عیسى 2216290 كفـءكفـء9432011/02/14 معلم

دیروط الثانویة الزراعیة 2008/05/11 وائل سمیر مصطفى جالل 2283089 كفـءكفـء9442011/06/27 معلم

نور الھدى االعدادیة المشتركة بعواجة 2009/06/27 وجدى كمال كرم حنین 2287679 كفـءكفـء9452011/06/27 معلم

الحوطا الشرقیة 2009/02/28 وحید ابو الخیر احمد توفیق 2225017 كفـءكفـء9462011/02/28 معلم

النصر الثانویة المشتركة بصنبو 2009/06/27 ورده جمیل سلمان جمعھ 2222105 كفـءكفـء9472011/06/27 معلم

كوم انجاشة االعدادیة المشتركة 2008/06/27 ورده شاكر نخلھ شلبى 2217679 كفـءكفـء9482011/06/27 معلم

شلش االبتدائیة المشتركة 2008/02/14 ورده كریم ریاض سید 1598885 كفـءكفـء9492011/02/14 معلم

عواجة المشتركة 2008/02/14 ورده دمحم جالل برھام 2218445 كفـءكفـء9502011/02/14 معلم

كودیة االسالم االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 وسام عبدالمسیح موریس بولس 1613707 كفـءكفـء9512011/02/14 معلم

عزبھ ابو كریم 2009/06/27 وصفى حمدى ابراھیم حمیده 2215192 كفـءكفـء9522011/06/27 معلم
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زید بن حارثھ المشتركھ االبتدائیة 2011/07/01 وصیفھ فاروق نادى على 2131659 كفـءكفـء9532011/07/01 معلم

الشھید صالح الدین 2008/02/14 وفاء ابراھیم محمود سلطان 2208892 كفـءكفـء9542011/02/14 معلم

مسارة الصباحیة 2008/02/14 وفاء حسب هللا محسب رضوان 2217385 كفـءكفـء9552011/02/14 معلم

الشھید عصام الدین 2009/06/27 وفاء رفعت فرغلى مرسى 2221778 كفـءكفـء9562011/06/27 معلم

جمال عبدالناصر الرسمیة للغات 2009/02/14 وفاء صابر عبد الناصر دمحم 2217189 كفـءكفـء9572011/02/14 معلم

ام القرى االعدادیة المشتركة 2009/06/27 والء ابراھیم عبد الكریم ابراھیم 2221813 كفـءكفـء9582011/06/27 معلم

ھوى دمحم االعدادیة 2008/02/14 والء حسن حمدى حسن 2219568 كفـءكفـء9592011/02/14 معلم

جمال عبد الناصر الرسمیة للغات 2008/06/27 والء على عبد الحافظ عبد الرحمن 1607744 كفـءكفـء9602011/06/27 معلم

عواجة المشتركة 2009/02/14 والء دمحم حسن ابراھیم 2218444 كفـءكفـء9612011/02/14 معلم

النصر الثانویة المشتركة بصنبو 2008/05/18 ولید صالح عباس منصور 2216243 كفـءكفـء9622011/06/27 معلم

نجع خضر 2009/06/27 ولید فرغل طنطاوى على 2223388 كفـءكفـء9632011/06/27 معلم

امشول اإلعدادیة 2009/02/14 ولید فؤاد حنین عبد المالك 2208083 كفـءكفـء9642011/02/14 معلم

عبد الملك حسن للتعلیم األساسى 2009/02/14 ولید محسن فایق ناشد 1607449 كفـءكفـء9652011/02/14 معلم

التحریر الثانویة المشتركة بمسارة 2009/06/27 ولید محمود عبد الباسط مرجان 2206924 كفـءكفـء9662011/06/27 معلم

ببالو االعدادیة المشتركة 2009/06/27 ولید ناجى عبد الحفیظ عمر 2231620 كفـءكفـء9672011/06/27 معلم

ابو كریم 2007/12/25 یاسر احمد رحومة حمیدة 1606335 كفـءكفـء9682011/02/14 معلم

الشیخ احمد عبد المنعم بمساره الصباحیة 2009/02/28 یاسر ممدوح برسوم واصف 2208070 كفـءكفـء9692011/02/28 معلم
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الشھید دایفید اصیل حنا هللا ع بكوم بوھا 2009/06/27 یاسر یوسف كمال دمحم حسن 2212545 كفـءكفـء9702011/06/27 معلم

الریاض المشتركة 2009/02/14 یاسمین سعید شوقى ابو اللیل 2171678 كفـءكفـء9712011/02/14 معلم

الشھیدسید عبد الجواد 2008/06/27 یاسمین سعید عبد الصبور على 1596220 كفـءكفـء9722011/06/27 معلم

مسارة الصباحیة 2009/06/27 یسرا خلیل ابراھیم خلیل 2217393 كفـءكفـء9732011/06/27 معلم

قصر حیدر االعدادیة 2009/02/28 یعقوب عادل حبیب یعقوب 2216769 كفـءكفـء9742011/02/28 معلم

الشھیدسید عبد الجواد 2009/06/27 یوسف نبیل عزیز بولس 2204759 كفـءكفـء9752011/06/27 معلم
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صالح الدین االیوبى 1981/09/01 صباح سلطان دمحم السلمون 48580 كفـءكفـء12009/11/11 وكیل مدرسة متفرغ- معلم خبیر 

بنى عدى التجاریة المشتركة 1994/12/12 دمحم عبد الجواد دمحم عبد الجواد عكاشة 69334 كفـءكفـء22012/07/04 ماجیستیرمدیر مدرسة- معلم أول أ 

منفلوط الثانویةالصناعیة 1998/12/26 جیھان سید دمحم مصطفى 1059091 كفـءكفـء32009/01/01 أمین مكتبة أول

بنى عدى القبلیھ االعدادیة الرسمیة للغات 2002/05/01 نجاح عبد الكریم احمد عمر 1570507 كفـءكفـء42012/05/27 ماجیستیرأمین مكتبة أول

الجاولى االعدادیة المشتركة 2009/06/27 ناثان سلیمان داود غبلایر 2221988 كفـءكفـء52011/06/27 أمین مكتبة

منفلوط الثانویةالصناعیة 2009/06/27 ھناء صالح حبیب شحاتھ 2231592 كفـءكفـء62011/06/27 أخصائى صحافة وإعالم

روضة سراوه المشتركة 2008/02/28 تھاني فوزي عبدالحمید على 2216530 كفـءكفـء72011/02/28 أخصائى تكنولوجیا

عزبة شلقامى االبتدائیة 2009/06/27 رومانى   جرجس  بسطا جرجس 2389647 كفـءكفـء82011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الطلیعة بالعتامنة 2009/06/27 سامح منصور ذكى منصور 2390436 كفـءكفـء92011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

عثمان بن عفان بالمندرة قبلى 2009/06/27 عبد المحسن جمال مصطفى 2255002 كفـءكفـء102011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

نزه قرار الجدیدة 2008/05/12 مایكل نصر یعقوب نان 2219160 كفـءكفـء112011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

عمر بن الخطاب ببنى رافع 2008/05/13 مجدى دمحم احمد فرج 2390515 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

فصول عرب بنى شقیر 2009/06/27 ھانى خیرى جرس سفین 2377199 كفـءكفـء132011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

التعلیم االساسى بالعزیة 2008/05/11 ھاني لویز دانیال قلدس 2147408 كفـءكفـء142011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

بنى سند االعدادیة المشتركة 2008/05/12 وائل دمحم عبد العاطى عبد الحمید 2391330 كفـءكفـء152011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

حلمى ماضى محمود بنى رافع 2009/06/27 حماده صدقي على بدوي 2147766 كفـءكفـء162011/06/27 أخصائى نفسى

المنفلوطى للتعلیم االساسى 2009/06/27 حنان سید سعد سید 2231847 كفـءكفـء172011/06/27 أخصائى نفسى
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كوم بوھا 2009/02/14 زمزم رمضان دمحم ابراھیم 2231425 كفـءكفـء182011/02/14 أخصائى نفسى

السالم باوالد علیو 2009/02/28 طارق صالح عبد الرحیم على 2232268 كفـءكفـء192011/02/14 أخصائى نفسى

أم القصور الثانویة 2008/05/12 طھ ابوالنجد ذكى دمحم 2218009 كفـءكفـء202011/06/27 أخصائى نفسى

المنفلوطى ث بنین 2009/02/28 عمرو حسین دمحم فرغلي 2225204 كفـءكفـء212011/02/28 أخصائى نفسى

نزة قرار 2008/02/28 مدیحھ جمال مصطفى عبدالحافظ 2229434 كفـءكفـء222011/02/28 أخصائى نفسى

بنى مجد االعدادیة 2009/02/28 نجاة عبدالرؤوف فرج یوسف 2236205 كفـءكفـء232011/02/28 أخصائى نفسى

أم القصور الثانویة 2009/02/28 نعمة فاروق عبد المسیح حنس 2238262 كفـءكفـء242011/02/28 أخصائى نفسى

بنى شقیر الجدیدة 2008/02/28 ھبھ سلیم صیاد سلیم 2231557 كفـءكفـء252011/02/28 أخصائى نفسى

منفلوط الثانویةالصناعیة 1992/05/21 فتحیة مصطفى  احمد جاد الحق 2021632 كفـءكفـء262009/11/11 أخصائى اجتماعى أول أ

بنى شعران 1994/10/13 موسى عبد الراضى احمد عثمان 78103 كفـءكفـء272009/01/25 أخصائى اجتماعى أول

كوم الدباینة المشتركة 2009/07/01 سید سعد حسن عبدهللا 2225012 كفـءكفـء282011/06/26 أخصائى اجتماعى

العزیة 2009/06/27 ھانى میخائیل یعقوب میخائیل 2218088 كفـءكفـء292011/06/27 أخصائى اجتماعى

المنفلوطى ث بنین 2009/06/27 وجدى امیر قسطندي جرجس 2223107 كفـءكفـء302011/06/27 أخصائى اجتماعى

جمریس المشتركة 2008/06/27 والء رومانى سعید میخائیل 2232669 كفـءكفـء312011/06/27 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1994/10/13 شمس الدین دمحم على احمد 78226 كفـءكفـء322012/07/04 ماجیستیرمعلم أول أ

طارق بن زیاد بمنفلوط 1996/09/01 ابتھال احمد دمحم یوسف 1571648 كفـءكفـء332009/01/25 معلم أول

صالح الدین االیوبى 2002/05/01 أحمد عبد الرحمن دمحم أحمد 85551 كفـءكفـء342012/05/27 ماجیستیرمعلم أول
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ابو بكر الصدیق المشتركة 1989/11/01 ثریا خلیفة سید دمحم 69818 كفـءكفـء352009/01/25 معلم أول

یعمل بالدیوان 1989/09/01 حمدى كتبى فرغلى ابراھیم 69241 كفـءكفـء362009/01/25 معلم أول

بنى عدى االعدادیة الجدیدة بنات 1998/12/26 سعاد حسن عبد هللا عبد المجید 72808 كفـءكفـء372009/01/25 معلم أول

المندرة قبلى المشتركة 2008/06/27 ابتسام رجب عطیھ دمحم 2209139 كفـءكفـء382011/06/27 معلم

عزبة شلقامى االبتدائیة 2008/01/18 ابراھیم سید عبد المجید احمد 2237082 كفـءكفـء392011/02/28 معلم

عبد العواض محمود ع 2009/06/27 ابراھیم شفیق مسعد عطیھ 2218242 كفـءكفـء402011/06/27 معلم

الجاولى االعدادیة المشتركة 2008/05/12 ابراھیم عبدالفتاح بكر عیسى 2221980 كفـءكفـء412011/06/27 معلم

بنى سند االعدادیة المشتركة 2009/02/14 ابراھیم عبدالمعز على عبدالرسول 2224969 كفـءكفـء422011/02/14 معلم

عثمان احمد الثانویھ المشتركھ 2009/02/14 ابراھیم عمر مھران دمحم 2236966 كفـءكفـء432011/02/14 معلم

الحریة للتعلیم األساسى 2009/06/27 ابمان صدیق احمد دمحم 2399733 كفـءكفـء442011/06/27 معلم

حلمى ماضى محمود بنى رافع 2009/06/27 احالم حسین على حسین 2236285 كفـءكفـء452011/06/27 معلم

دمحم محفوظ بالحوانكة 2009/02/28 احالم على احمد سالمھ 2221381 كفـءكفـء462011/02/14 معلم

ابراھیم عبد الحافظ بالحواتكة 2008/06/27 احالم متولي قطب سید 2222994 كفـءكفـء472011/06/27 معلم

بنى شعران 2007/12/23 احمد جالل محمود دمحم 2237316 كفـءكفـء482011/02/14 معلم

المنفلوطى ث بنین 2009/06/27 احمد جمال عطیھ ابراھیم 2225230 كفـءكفـء492011/06/26 معلم

بني رافع الثانویة المشتركة 2009/02/14 احمد رفاعي شعبان منصور 2215727 كفـءكفـء502011/02/14 معلم

ام المؤمنین بنات 2008/05/10 احمد رمضان احمد عبدالحمید 2289618 كفـءكفـء512011/06/27 معلم
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حلمى ماضى محمود بنى رافع 2009/06/27 احمد رمضان جالل دمحمین 2257097 كفـءكفـء522011/06/27 معلم

أم القصور الثانویة 2004/07/01 احمد سید علم الدین احمد 88175 كفـءكفـء532009/11/11 معلم

المدور المشتركة 2009/02/14 احمد صالح حسین حسن 2215662 كفـءكفـء542011/02/14 معلم

بنى شقیر 2008/05/12 احمد عبدالسمیع جالل عبدالحافظ 2222234 كفـءكفـء552011/06/27 معلم

فصول كوم الشھید االعدادیة 2008/05/13 احمد عبدالاله حسین زھري 2216024 كفـءكفـء562011/06/27 معلم

بنى عدى القبلیةاالبتدائیھ الرسمیھ للغات 2009/06/27 احمد عبدالناصر احمد عبدالواحد 2147639 كفـءكفـء572011/06/27 معلم

الشھید عنتر بالصھریج 2008/01/11 احمد على ھاشم بدر 2237376 كفـءكفـء582011/02/28 معلم

سید راشد فتح هللا بنزلھ رمیح 2009/06/27 احمد عید حسن حسن 2147745 كفـءكفـء592011/06/27 معلم

بنى شقیر ع الجدیدة 2008/05/13 احمد فرغلى نصر الدین عبد الكریم 2391053 كفـءكفـء602011/06/27 معلم

الحریة للتعلیم االساسى بدمنھور 2009/07/27 احمد فرغلي احمد قاسم 2225223 كفـءكفـء612011/06/27 معلم

الصھریج 2009/02/28 احمد كامل احمد عبد الھادى 2210128 كفـءكفـء622011/02/28 معلم

الشھید أحمد عبدالحمید العیاط ث بنین 2009/02/14 احمد كامل حلوى سعد 2225340 كفـءكفـء632011/02/14 معلم

حلمى ماضى محمود بنى رافع 2009/06/27 احمد دمحم احمد سید 2236972 كفـءكفـء642011/06/27 معلم

عثمان احمد الثانویھ المشتركھ 2009/02/14 احمد دمحم احمد دمحم 2228741 كفـءكفـء652011/02/14 معلم

الشھید احمد عبد الصبور ام القصور 2009/06/27 احمد دمحم العربي فھمي 2214864 كفـءكفـء662011/06/27 معلم

عرب بنى شقیر االبتدائیة المشتركة 2008/05/13 احمد دمحم صبرة بالل 2380045 كفـءكفـء672011/06/27 معلم

العتامنة االبتدائیة بنات 2009/06/27 احمد دمحم ممدوح حسن دمحم 2225246 كفـءكفـء682011/06/27 معلم
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مصطفى كامل بام القصور 2009/06/27 احمد مصطفى احمد سید 2234232 كفـءكفـء692011/06/27 معلم

بنى سند 2009/02/28 احمد مصطفى عبدهللا عثمان 2221325 كفـءكفـء702011/02/14 معلم

الحواتكھ الثانویة التجاریة 2009/02/14 احمد ممدوح احمد دمحم 2231309 كفـءكفـء712011/02/14 معلم

بنى مجد االبتدائیة المشتركة 2008/06/27 احمد نبیل دمحم خلیل 2223025 كفـءكفـء722011/06/27 معلم

حامد محمود بنى رافع 2009/06/27 احمد ھالل صادق دمحم 2231766 كفـءكفـء732011/06/27 معلم

المندرة قبلى المشتركة 2009/02/28 اخالص سعد عبدالمسیح جرجس 2227183 كفـءكفـء742011/02/28 معلم

دمنھور المشتركة 2009/02/14 ارمیا حنا سمعان خلھ 2219866 كفـءكفـء752011/02/14 معلم

الحواتكھ الثانویة التجاریة 2009/06/27 اریني وصفى فتحي جاد 2235777 كفـءكفـء762011/06/27 معلم

الجھاد بالعزیة 2009/02/28 اسامة صلحي اسحاق فرج 2211994 كفـءكفـء772011/02/28 معلم

حامد محمود بنى رافع 2009/06/27 اسامة یاسین على احمد 2231680 كفـءكفـء782011/06/27 معلم

احمد على ابو كبیر/الشھید مجند 2009/06/27 اسامھ  مالكھ جرجس جاد هللا 2391029 كفـءكفـء792011/06/27 معلم

بنى مجد االبتدائیة المشتركة 2008/12/24 اسامھ سید عبدالمجید دمحم 2231793 كفـءكفـء802011/02/14 معلم

نزة قرار 2009/06/27 اسامھ صالح فوزي صالح 2212040 كفـءكفـء812011/07/01 معلم

بنى شقیر االبتدائیة بنین 2009/06/27 استیر ادیب میخائیل بشاى 2371907 كفـءكفـء822011/06/27 معلم

دمنھور المشتركة 2009/02/14 اسحق جرجس حبیب خلھ 2219875 كفـءكفـء832011/02/14 معلم

بنى شقیر ع الجدیدة 2009/06/27 اسالم یحى فراج احمد 2384145 كفـءكفـء842011/06/27 معلم

كوم بوھا للتعلیم االساسى 2009/06/27 اسماء ابوحسیبھ حسین یوسف 2215845 كفـءكفـء852011/06/27 معلم
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حامد محمود بنى رافع 2009/06/27 اسماء جمعھ عثمان دمحم 2392306 كفـءكفـء862011/06/27 معلم

روضة شھداء الثورة 2008/02/14 اسماء حامد سعید دمحم 2235271 كفـءكفـء872011/02/14 معلم

عثمان بن عفان بالمندرة قبلى 2009/06/27 اسماء خمیس بكر دمحم 2221281 كفـءكفـء882011/06/27 معلم

حامد محمود بنى رافع 2008/02/14 اسماء رجب عطیة دمحم 2230188 كفـءكفـء892011/02/14 معلم

نزة قرار 2009/06/27 اسماء سامى عبد السمیع سید 2271599 كفـءكفـء902011/06/27 معلم

بنى مجد االعدادیة 2009/06/27 اسماء سید حسن مبارك 2235553 كفـءكفـء912011/06/27 معلم

ابراھیم عبد الحافط بجزبرة الحواتكة 2009/06/27 اسماء صابر محمود دمحم 2240545 كفـءكفـء922011/06/27 معلم

بنى شقیر االبتدائیة بنین 2009/02/28 اسماء عبدالحارس امین احمد 2223494 كفـءكفـء932011/02/14 معلم

منفلوط التجاریة المشتركة 2008/06/27 اسماء على سید على 2380458 كفـءكفـء942011/06/27 معلم

روضة سراوه المشتركة 2009/06/27 اسماء دمحم احمد دمحم 2400717 كفـءكفـء952011/06/26 معلم

جمال عبد الناصر الرسمیة للغات 2008/06/27 اسماء دمحم حسنین عبدالعزیز 2240546 كفـءكفـء962011/06/27 معلم

شھداء الثورة االبتدائیة 2009/06/27 اسماء دمحم عباس مسعود 2397084 كفـءكفـء972011/06/27 معلم

سید راشد فتح هللا بنزلھ رمیح 2009/06/27 اسماء دمحم عبد المعطى اسماعیل 2292992 كفـءكفـء982011/06/26 معلم

الطلیعة بالعتامنة 2008/06/27 اسماء دمحم عبدالاله خلیل 2236998 كفـءكفـء992011/06/27 معلم

نزة قرار 2008/06/27 اسماء دمحم فرغلي جارحي 2229497 كفـءكفـء1002011/06/27 معلم

العتامنة االبتدائیة بنات 2009/02/14 اسماء مسعود فرغلي مسعود 2225254 كفـءكفـء1012011/02/14 معلم

بنى شقیر 2009/06/27 اسماء مصطفى حسین حسن 2261136 كفـءكفـء1022011/06/27 معلم
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عمر بن الخطاب ببنى رافع 2009/06/27 اسماء مصطقى حسب دمحم 2399208 كفـءكفـء1032011/06/27 معلم

روضة التحریر 2008/06/27 اسھار عبدالرشید جالل رشوان 2237287 كفـءكفـء1042011/06/27 معلم

الصھریج 2009/06/27 اكرامي كمال مسعود قلدیوس 2149275 كفـءكفـء1052011/06/27 معلم

عزبة شلقامى االبتدائیة 2009/02/14 الشیماء جالل كیالني مرسى 2237088 كفـءكفـء1062011/02/28 معلم

عزبة عبد المولى المشتركة 2009/06/27 الشیماء عبد الوھاب احمد دمحم 2399831 كفـءكفـء1072011/06/27 معلم

جمال عبد الناصر  الرسمیة للغات 2009/06/27 الشیماء على مصطفى صالح 2210051 كفـءكفـء1082011/06/26 معلم

صالح عبد الصبور بنین 2008/02/28 الشیماء دمحم السید دمحم ابوبكر 2219779 كفـءكفـء1092011/02/14 معلم

دمنھور المشتركة 2009/02/28 الشیماء دمحم محمود عبدالسمیع 2231556 كفـءكفـء1102011/02/28 معلم

عمر بن عبد العزیز بام القصور 2008/02/28 الشیماء مدحت قطب عبدالعاطي 2237460 كفـءكفـء1112011/02/28 معلم

حضانة العتامنة 2009/06/27 الفت دمحم سید دمحم 2391190 كفـءكفـء1122011/06/27 معلم

الحواتكة 2008/02/14 الن سمیر فھمى خلة 2209209 كفـءكفـء1132011/02/14 معلم

مدرسة الحسین بن على بالحواتكة 2009/06/27 الھام سلیم احمد سالم 2264793 كفـءكفـء1142011/06/27 معلم

حلمى ماضى محمود بنى رافع 2009/06/27 أم ھاشم احمد فرج هللا موسى 2400799 كفـءكفـء1152011/06/27 معلم

بنى عدى القبلیھ االعدادیة الرسمیة للغات 2008/06/27 ام ھاشم محمود عبد الحمید سید 2373258 كفـءكفـء1162011/06/27 معلم

فصول ملحقة ببنى رافع المشتركة 2009/02/14 امال احمد دمحم حسن 2237242 كفـءكفـء1172011/02/14 معلم

شقیر المشتركة 2009/02/14 امال جرجس صلیب جرجس 2222289 كفـءكفـء1182011/02/14 معلم

أم القصور الجدیدة 2009/02/28 امال رمضان قطب عبدالعاطي 2222064 كفـءكفـء1192011/02/14 معلم
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صالح عبد الصبور بنین 2009/06/27 امال عطا سید عبدالعال 2240462 كفـءكفـء1202011/06/27 معلم

منفلوط بنات 2009/06/27 امال فرغلي بكر حسین 2215551 كفـءكفـء1212011/06/27 معلم

روضة بنى عدى القبلیة التجریبیة 2009/06/27 امال دمحم عبد الرحیم سید 2390417 كفـءكفـء1222011/06/27 معلم

الحریة للتعلیم االساسى بدمنھور 2008/06/27 امال منیر بشرى ذكي 2225235 كفـءكفـء1232011/06/27 معلم

احمد على ابو كبیر/الشھید مجند 2009/06/27 امال نبیھ حبیب حنا 2219725 كفـءكفـء1242011/06/27 معلم

روضة المندرة قبلى 2008/06/27 امانى سمعان بقطر مینا 2258668 كفـءكفـء1252011/06/27 معلم

النصر بنات االبتدائیة 2009/02/28 امانى عبدالسالم عبدالرحمن احمد 2210195 كفـءكفـء1262011/02/28 معلم

العتامنة االبتدائیة بنات 2008/06/27 اماني احمد جابر حسن 2236440 كفـءكفـء1272011/06/27 معلم

النصر بنین االبتدائیة 2009/06/27 اماني جمال طایع دمحم 2237442 كفـءكفـء1282011/06/27 معلم

روضة التحریر 2009/06/27 اماني فایز زكى خیلھ 2222992 كفـءكفـء1292011/06/27 معلم

سراوة 2008/02/28 اماني دمحم احمد ریان 2228732 كفـءكفـء1302011/02/28 معلم

العزیة الجدیدة 2009/02/14 امجد ذكري اسحق ابسخرون 2235346 كفـءكفـء1312011/02/14 معلم

الجھاد 2009/06/27 امل ابراھیم یسى حنا 2398588 كفـءكفـء1322011/06/27 معلم

الجھاد 2008/06/27 امل حافظ نجیب بسطا 2215774 كفـءكفـء1332011/06/27 معلم

عزبة محبوب 2008/02/14 امل رزق نسیم فھمى 2216483 كفـءكفـء1342011/02/14 معلم

دمحم محفوظ بالحوانكة 2008/02/28 امل عزت عزیز بنیامین 2224966 كفـءكفـء1352011/02/14 معلم

روضة شھداء الثورة 2008/02/14 امل فوزى سید حسن 2212051 كفـءكفـء1362011/02/14 معلم
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كوم بوھا للتعلیم األساسى 2009/06/27 امل قوشتى عبدالزحیم دمحم 2395212 كفـءكفـء1372011/06/27 معلم

الشھید احمد عبد الصبور ام القصور 2008/06/27 امل دمحم احمد قطب 2214813 كفـءكفـء1382011/06/27 معلم

ابراھیم محفوظ ث المشتركة 2009/06/27 امل محمود عبدالحى جاد الرب 2225350 كفـءكفـء1392011/06/27 معلم

السالم باوالد علیو 2009/06/27 امنھ عبدالفتاح حسن الشیخ 2231343 كفـءكفـء1402011/06/27 معلم

منفلوط االعدادیة المھنیة 2009/02/14 امیر نجیب غبلایر عبدالمتجلي 2218155 كفـءكفـء1412011/02/14 معلم

بنى سند االعدادیة المشتركة 2008/02/14 امیرة عبدالراضي جادهللا احمد 2222316 كفـءكفـء1422011/02/14 معلم

منفلوط بنات 2009/06/27 امیرة دمحم عصام الدین موسى 2219272 كفـءكفـء1432011/06/27 معلم

دمنھور المشتركة 2009/02/28 امیره ثابت حسن عبدالمعبود 2220587 كفـءكفـء1442011/02/28 معلم

منفلوط التجاریة المشتركة 2008/02/14 امیمة على شاكر عبدالحكیم 2219171 كفـءكفـء1452011/02/14 معلم

حضانة سكرة المشتركة سكرة 2008/02/28 انتصار دمحم عبدالمعطي دمحم 2228514 كفـءكفـء1462011/02/28 معلم

منفلوط ث البنات 2009/06/27 انجى یعقوب یسى حبیب 2220076 كفـءكفـء1472011/06/27 معلم

بنى سند 2009/02/14 انعام سید احمد فراج 2211075 كفـءكفـء1482011/02/14 معلم

الحواتكة 2009/06/27 انعام محروس داود ابسخرون 2224938 كفـءكفـء1492011/06/27 معلم

احمد على ابو كبیر/الشھید مجند 2009/06/27 انیس كرم نسیم فام 2392242 كفـءكفـء1502011/06/27 معلم

التحریر االبتدائیة المشتركة بمنفلوط 2009/06/27 ایات سید سعد سید 2214540 كفـءكفـء1512011/06/27 معلم

بنى عدى الوسطى 2009/06/27 ایات ممدوح سلطان احمد 2228554 كفـءكفـء1522011/06/27 معلم

عزبة عبد المولى المشتركة 2008/02/28 ایرین متى كمال متى 2219880 كفـءكفـء1532011/02/28 معلم
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مصطفى كامل بام القصور 2008/02/14 ایرینى ایوب وھبة فرج 2131846 كفـءكفـء1542011/03/01 معلم

بنى عدى الوسطى 2008/06/27 ایرینى حنا حكیم اسكندر 2372047 كفـءكفـء1552011/06/27 معلم

حامد محمود بنى رافع 2009/06/27 ایرینى دانیال صموئیل غالى 2389773 كفـءكفـء1562011/06/27 معلم

النصر بنات االبتدائیة 2008/02/14 ایرینى یوسف سولایر جورجى 2236920 كفـءكفـء1572011/02/14 معلم

مصطفى كامل بام القصور 2009/02/28 ایریني اسحق وھبھ سعید 2237389 كفـءكفـء1582011/02/28 معلم

بنى مجد االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 ایریني كمال جندي منصور 2237479 كفـءكفـء1592011/06/27 معلم

حامد محمود بنى رافع 2009/06/27 ایفون حلمي واصف سولایر 2261131 كفـءكفـء1602011/06/27 معلم

منفلوط بنات 2008/06/27 ایفون سمیر ھنرى كیرلس 2255027 كفـءكفـء1612011/06/27 معلم

بنى عدى الثانویة بنات 2008/02/14 ایمان ثابت دمحم ثابت 2222312 كفـءكفـء1622011/02/14 معلم

بنى مجد االبتدائیة المشتركة 2008/02/14 ایمان جمعھ ثابت متولي 2222082 كفـءكفـء1632011/02/14 معلم

بنى عدى التجاریة المشتركة 2009/02/14 ایمان رمضان ثابت صالح 2236351 كفـءكفـء1642011/02/14 معلم

دمنھور المشتركة 2009/02/28 ایمان سالمھ فرغلي عرابي 2219820 كفـءكفـء1652011/02/28 معلم

بنى عدى الوسطى 2009/06/27 ایمان سید احمد عبدالعال 2224758 كفـءكفـء1662011/06/27 معلم

2008/02/14 عبدالعواض محمود ب ایمان شحاتھ عزیز غبلایر 2237384 كفـءكفـء1672011/02/14 معلم

نزة قرار 2009/02/14 ایمان شعبان عبدالرحمن سالم 2236239 كفـءكفـء1682011/02/14 معلم

سكرة 2009/06/27 ایمان صالح محمود صالح 2254965 كفـءكفـء1692011/06/27 معلم

روضة بنى عدى القبلیة التجریبیة 2009/06/27 ایمان عبدالحمید دمحم حسن 2241257 كفـءكفـء1702011/06/27 معلم
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العروبة االعدادیة بنزه قرار 2009/06/27 ایمان عبدالمعطي عبدالناصر عبدالقادر 2241342 كفـءكفـء1712011/06/27 معلم

بنى شقیر 2008/06/27 ایمان عبدالنبي عبدالصبور عبدالرحیم 2261134 كفـءكفـء1722011/06/27 معلم

عزبة محبوب 2009/06/27 ایمان على على عاشور 2216498 كفـءكفـء1732011/06/27 معلم

نجع دمحم حمد 2009/06/27 ایمان فتحى عبد الحفیظ جاب اللة 2232417 كفـءكفـء1742011/06/27 معلم

بنى مجد االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 ایمان دمحم احمد مرسي 2235481 كفـءكفـء1752011/02/28 معلم

حضانة العتامنة 2008/06/27 ایمان دمحم توفیق احمد 2220998 كفـءكفـء1762011/06/27 معلم

نزة قرار 2008/06/27 ایمان محمود صالح عبدالرحمن 2222152 كفـءكفـء1772011/06/27 معلم

نزة قرار االبتدائیة 2009/06/27 ایمان مصطفى جاد الرب احمد 2394907 كفـءكفـء1782011/06/27 معلم

مدرسة الحسین بن على بالحواتكة 2009/06/27 ایمان میالد جادهللا میخایل 2219205 كفـءكفـء1792011/06/27 معلم

الجھاد 2009/06/27 ایمان ناصر لطفى دبس 2231378 كفـءكفـء1802011/06/27 معلم

العتامنة االبتدائیة بنات 2009/02/14 ایمن برعى فھیم جرجس 2231098 كفـءكفـء1812011/02/14 معلم

عبد العواض محمود ع 2008/05/16 ایمن زكریا یني سلیمان 2218300 كفـءكفـء1822011/06/27 معلم

فصول راشد فتح هللا االعدادیة 2009/06/27 ایناس ابراھیم بقطر یوسف 2222000 كفـءكفـء1832011/06/27 معلم

روضة المندرة قبلى 2008/02/14 ایناس روماني فھمي جورجي 2227178 كفـءكفـء1842011/02/14 معلم

حلمى ماضى محمود بنى رافع 2009/06/27 ایھاب جمال ثابت ابراھیم 2393719 كفـءكفـء1852011/06/27 معلم

بنى عدى البحریة 2009/02/14 ایھاب حنا حكیم اسكندر 2216647 كفـءكفـء1862011/02/14 معلم

منفلوط  االعدادیة بنین 2009/06/27 باسم جالل خلیفھ سعید 2261079 كفـءكفـء1872011/06/27 معلم
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مصطفى كامل بام القصور 2009/06/27 باسم فؤاد نجیب ناشد 2394664 كفـءكفـء1882011/06/27 معلم

بنى عدى الوسطى 2008/02/28 بسمھ جمال عبدالمنعم صالح 2236184 كفـءكفـء1892011/02/28 معلم

بنى سند االعدادیة المشتركة 2008/02/14 بسمھ فیلیب میخائیل اقالدیوس 2212873 كفـءكفـء1902011/02/14 معلم

الجدیدة بنات بمنفلوط 2009/02/14 بسمھ دمحم الكتبي عبد المعطى 2237153 كفـءكفـء1912011/02/14 معلم

صالح الدین االیوبى 2007/08/10 بشیر جمیل ابراھیم خلھ 2225199 كفـءكفـء1922011/02/14 معلم

الجھاد بالعزیة 2008/05/18 بلھ فایز فوزي ثابت 2236410 كفـءكفـء1932011/02/28 معلم

صالح عبد الصبور بنین 2009/02/14 بھاء سمیر سلیمان شحاتھ 2236320 كفـءكفـء1942011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء  ب 2009/06/27 بوسى عادل احمد عثمان 2218167 كفـءكفـء1952011/06/27 معلم

بنى عدى القبلیھ االعدادیة الرسمیة للغات 2009/02/14 بیتر صبري عجایبي فانوس 2232883 كفـءكفـء1962011/02/14 معلم

جمال عبد الناصر الرسمیة للغات 2009/02/14 بیتر نشأت منسى كیرلس 2154431 كفـءكفـء1972011/02/14 معلم

كوم بوھا للتعلیم االساسى 2009/06/27 بیشوى  موریس جندى بخیت 2245889 كفـءكفـء1982011/06/27 معلم

الحواتكھ الثانویة التجاریة 2009/06/27 تریزا فؤاد ودیع نخلة 2154505 كفـءكفـء1992011/06/27 معلم

بنى مجد االعدادیة 2008/06/27 تھانى خضر دمحم متولى 2401113 كفـءكفـء2002011/06/27 معلم

سید راشد فتح هللا بنزلھ رمیح 2009/06/27 تیسیر حسین حسن دمحم 2237046 كفـءكفـء2012011/06/27 معلم

جحدم 2008/02/14 تیسیر على مندور دمحم 2229097 كفـءكفـء2022011/02/14 معلم

حلمى ماضى محمود بنى رافع 2008/02/28 ثریا عبدالمجید فرغلي حسن 2236281 كفـءكفـء2032011/02/28 معلم

منفلوط االعدادیة الجدیدة بنین 2009/06/27 ثناء محمود حسن ابراھیم 2212827 كفـءكفـء2042011/06/27 معلم
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فصول ابوعابدملحقةبمدرسة بنى رافع 2008/02/14 جاكلین جابر جرجس نخلھ 2223122 كفـءكفـء2052011/02/14 معلم

العزیة الجدیدة 2005/01/21 جاكلین فدوه نجیب طانیوس 2219746 كفـءكفـء2062011/02/28 معلم

بنى عدى الثانویة بنات 2009/06/27 جرجس بشرى الیشع جرجس 2389442 كفـءكفـء2072011/06/27 معلم

النیل المشتركة بالحواتـكة 2009/02/14 جرجس رومانى عطاهللا تادرس 2136351 كفـءكفـء2082011/02/14 معلم

عبد العواض محمود ع 2007/12/25 جمال توااب جرس بولس 2237372 كفـءكفـء2092011/02/28 معلم

فصول العزیھ الثانویھ المشتركھ 2009/02/14 جمال رزیق یوسف حنا 2221327 كفـءكفـء2102011/02/14 معلم

عبد العواض محمود ع 2008/05/12 جمال شفیق مسعد عطیھ 2147740 كفـءكفـء2112011/06/27 معلم

مصطفى كامل بام القصور 2009/06/27 جمال عبدالباسط عبدالحلیم دمحم 2219477 كفـءكفـء2122011/06/27 معلم

الجھاد بالعزیة 2008/01/09 جمیل راغب فھمى عبدالمالك 2227423 كفـءكفـء2132011/02/28 معلم

العزیة الجدیدة 2008/10/08 جمیل یوسف فوزي نص 2224104 كفـءكفـء2142011/02/28 معلم

الطلیعة بالعتامنة 2009/06/27 جمیلھ ودیع یوسف جرجس 2214700 كفـءكفـء2152011/06/27 معلم

كوم بوھا للتعلیم األساسى 2009/06/26 جورج جمال زكى یسي 2150619 كفـءكفـء2162011/06/26 معلم

احمد على ابو كبیر/الشھید مجند 2008/05/12 جورج كامل بشاي حنا 2224101 كفـءكفـء2172011/06/27 معلم

المندرة قبلى اإلعدادیة المشتركة 2009/06/27 جوزیف خلیل نور خلیل 2219287 كفـءكفـء2182011/06/27 معلم

الحواتكة بنات 2008/05/08 جون جمال جرجس بشاي 2221978 كفـءكفـء2192011/06/27 معلم

بنى مجد االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 جیھان عبدالعظیم عبدالنبي علم الدین 2223120 كفـءكفـء2202011/02/14 معلم

الشھید احمد عبد الصبور ام القصور 2008/05/12 حاتم رمضان عبدالحمید بكر 2214837 كفـءكفـء2212011/06/26 معلم
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حامد محمود بنى رافع 2009/06/27 حامد محمود مصطفى نعمان 2231704 كفـءكفـء2222011/06/27 معلم

صالح عبد الصبور بنین 2009/06/27 حسام  دمحم احمد دمحمالخضرى 2390542 كفـءكفـء2232011/06/27 معلم

بنى عدى البحریة 2008/05/13 حسام ابراھیم عبدالمنعم احمد 2148391 كفـءكفـء2242011/06/27 معلم

فصول عزبة شلقامى 2008/05/13 حسام الدین سید عبدالناصر یوسف 2212829 كفـءكفـء2252011/06/27 معلم

حامد محمود بنى رافع 2009/02/14 حسام الدین دمحم علم الدین محمود  عثمان 2236938 كفـءكفـء2262011/02/14 معلم

الحواتكة 2009/02/28 حسام الدین مصطفى فرغلي مصطفى 2222356 كفـءكفـء2272011/02/28 معلم

الجھاد بالعزیة 2009/02/28 حسام برتي ذكا حنا 2229617 كفـءكفـء2282011/02/28 معلم

حامد محمود بنى رافع 2008/05/12 حسام حسن احمد ابراھیم 2401088 كفـءكفـء2292011/06/27 معلم

عزبة حلیم 2009/06/27 حسن عباس عبدهللا مھران 2294118 كفـءكفـء2302011/06/27 معلم

فصول العزیھ الثانویھ المشتركھ 2009/06/27 حسن مصطفى حسن قوشتى 2150732 كفـءكفـء2312011/06/27 معلم

حامد محمود بنى رافع 2009/06/27 حسناء عبد التواب دمحم سلیم 2124739 كفـءكفـء2322011/06/27 معلم

احمد على ابو كبیر/الشھید مجند 2009/06/27 حسنى ایوب اسحق بشاى 2389686 كفـءكفـء2332011/06/27 معلم

المندرة قبلى المشتركة 2008/05/26 حسنى عبدالحمید جابر ابراھیم 2398571 كفـءكفـء2342011/06/27 معلم

بنى سند 2009/02/28 حسني صادق صلیب منقریوس 2213048 كفـءكفـء2352011/02/28 معلم

نزة قرار 2008/06/27 حسنیھ عبدالرحیم سید عبدالرحیم 2229464 كفـءكفـء2362011/06/27 معلم

كوم الدباینة المشتركة 2009/02/28 حسنیھ عبدالصبور احمد عبدالجلیل 2224950 كفـءكفـء2372011/02/28 معلم

بنى شقیر ع الجدیدة 2008/05/11 حسین تھامى حسین فراج 2275419 كفـءكفـء2382011/06/27 معلم
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عزبة حلیم 2009/06/27 حسین سعد حسین عبد الھادى 2296422 كفـءكفـء2392011/06/27 معلم

الجھاد بالعزیة 2009/02/14 حفظي حنا مراد عبدالمالك 2229631 كفـءكفـء2402011/02/14 معلم

العزیة الجدیدة 2009/06/27 حفظي نادي شفیق میخائیل 2237129 كفـءكفـء2412011/06/27 معلم

دمنھور المشتركة 2009/06/27 حماده حسین دمحم على 2212102 كفـءكفـء2422011/06/26 معلم

سید راشد فتح هللا بنزلھ رمیح 2009/02/14 حماده فرغلى عبدالحافظ فرغلي 2215682 كفـءكفـء2432011/02/14 معلم

حلمى ماضى محمود بنى رافع 2009/06/27 حماده دمحم زكي دمحم 2237218 كفـءكفـء2442011/06/27 معلم

بنى شقیر الجدیدة 2009/06/27 حمدى رزق جاد السید فرج 2376815 كفـءكفـء2452011/06/26 معلم

احمد على ابو كبیر/الشھید مجند 2009/02/14 حمدي ابراھیم حنا ابراھیم 2231311 كفـءكفـء2462011/02/14 معلم

شقیر المشتركة 2009/02/28 حمدي مصطفى حسن جمعھ 2222191 كفـءكفـء2472011/02/14 معلم

الحریة للتعلیم األساسى 2009/06/27 حمدیة محى الدین  فرغلى مھنى 2275178 كفـءكفـء2482011/06/27 معلم

المنفلوطى للتعلیم االساسى 2008/02/14 حمیده دمحم البرنس حسین 2211099 كفـءكفـء2492011/02/14 معلم

العتامنة االبتدائیة بنات 2009/02/28 حنان بولس شفیق نظیر 2236426 كفـءكفـء2502011/02/28 معلم

بنى مجد االعدادیة 2009/06/27 حنان حمدى عبد الحلیم دمحم 2388346 كفـءكفـء2512011/06/27 معلم

النیل المشتركة بالحواتـكة 2008/02/28 حنان زارع شحاتة ناروز 2136328 كفـءكفـء2522011/03/01 معلم

عمر بن الخطاب ببنى رافع 2008/02/14 حنان سعد عبدالحافظ دمحم 2216809 كفـءكفـء2532011/02/14 معلم

بنى شقیر االبتدائیة بنین 2008/06/27 حنان طھ جاد مرسي 2224047 كفـءكفـء2542011/06/27 معلم

الحواتكة 2008/06/27 حنان عادل توفیق جرجس 2221454 كفـءكفـء2552011/06/27 معلم
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أبو بكر الصدیق 2008/02/14 حنان عبدهللا عبدالجابر سید 2220676 كفـءكفـء2562011/02/28 معلم

كوم بوھا 2009/02/14 حنان عثمان على قطب 2214744 كفـءكفـء2572011/02/14 معلم

ام القصور المشتركة 2008/06/27 حنان فتحي ثابت جید 2220799 كفـءكفـء2582011/06/27 معلم

روضة شھداء الثورة 2008/02/14 حنان ماھر یوسف دانیال 2211237 كفـءكفـء2592011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب ببنى رافع 2009/06/27 حنان مرزوق جمعھ دمحم 2395246 كفـءكفـء2602011/06/27 معلم

العزیة الجدیدة 2009/06/27 حنى مرشد توفیق عازر 2227479 كفـءكفـء2612011/06/27 معلم

كوم بوھا للتعلیم االساسى 2008/05/13 خالد ابوحسیبھ على صبرة 2214771 كفـءكفـء2622011/06/27 معلم

ام المؤمنین بنات 2009/02/14 خالد جادهللا امین جریس 2235858 كفـءكفـء2632011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء  ب 2008/05/09 خالد جمال كامل احمد 2218143 كفـءكفـء2642011/06/27 معلم

حامد محمود بنى رافع 2009/02/14 خضر عباس ابو القاسم دمحم 2236942 كفـءكفـء2652011/02/14 معلم

دمنھور المشتركة 2008/02/14 خضره تھامي فراج عبدالعال 2222212 كفـءكفـء2662011/02/14 معلم

سید راشد فتح هللا بنزلھ رمیح 2008/01/24 خلیفة حسان خمیس سید 2234443 كفـءكفـء2672011/02/14 معلم

حلمى ماضى محمود بنى رافع 2008/05/12 خلیل ثابت عبدالحافظ دمحم 2237206 كفـءكفـء2682011/06/27 معلم

حامد محمود بنى رافع 2009/06/27 دالیا اسامة عبد الجابر مبارك 2231740 كفـءكفـء2692011/06/27 معلم

روضة ام القصور الجدیدة 2009/06/27 دالیا عثمان ثابت عیسى 2212106 كفـءكفـء2702011/02/14 معلم

جمال عبد الناصر  الرسمیة للغات 2008/02/14 دعاء جالل الدین عبدالمنعم ابراھیم 2228767 كفـءكفـء2712011/02/14 معلم

نزة قرار 2009/02/28 دعاء جوده فرج حسن 2229428 كفـءكفـء2722011/02/28 معلم
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بنى شقیر 2009/06/27 دعاء شعبان دمحم حسانین 2224040 كفـءكفـء2732011/06/27 معلم

حامد محمود بنى رافع 2009/06/27 دعاء صابر سلیم حموده 2401208 كفـءكفـء2742011/06/27 معلم

الشھید احمد عبد الصبور ام القصور 2009/06/27 دعاء عطیة عبد الحافظ  كتبى 2154415 كفـءكفـء2752011/06/27 معلم

فصول ملحقة ببنى رافع المشتركة 2008/06/27 دعاء دمحم البھلول عبدالرحیم عبدالرحمن 2390474 كفـءكفـء2762011/06/27 معلم

منفلوط  االعدادیة بنین 2008/06/27 دعاء یحى على الدسوقى 2261139 كفـءكفـء2772011/06/27 معلم

الجھاد بالعزیة 2008/01/09 رافت عدلي شاكر داود 2229639 كفـءكفـء2782011/02/28 معلم

العزیة 2009/02/14 رافت میالد حكیم عبدالمالك 2224118 كفـءكفـء2792011/02/14 معلم

الصھریج 2009/06/27 رامى السید جالل سید 2234322 كفـءكفـء2802011/06/27 معلم

مصطفى كامل بام القصور 2009/06/27 رامى سمیر عزیز بقطر 2215969 كفـءكفـء2812011/06/27 معلم

الحواتكھ الثانویة التجاریة 2009/02/14 رانى رسمي منصور عبدالسید 2219446 كفـءكفـء2822011/02/14 معلم

جمال عبد الناصر الرسمیة للغات 2009/06/27 رانیا دمحم السعید سید 2207008 كفـءكفـء2832011/07/16 معلم

حامد محمود بنى رافع 2009/02/28 رانیا ولیم ریاض ابراھیم 2242026 كفـءكفـء2842011/02/28 معلم

أم القصور الثانویة 2009/06/27 راویة احمد على حسن 2245798 كفـءكفـء2852011/06/27 معلم

نزة قرار 2008/02/28 رباب عبدالسالم عبدالرحمن احمد 2210232 كفـءكفـء2862011/02/28 معلم

الصھریج 2009/06/27 ربیع رمضان فرغلي اسماعیل 2224880 كفـءكفـء2872011/06/27 معلم

جمال عبد الناصر  الرسمیة للغات 2008/02/14 رجاء رفیق سید حسن 2222985 كفـءكفـء2882011/02/14 معلم

المندرة قبلى المشتركة 2009/06/27 رجاء شحاتھ حسن على 2220600 كفـءكفـء2892011/06/27 معلم
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سید راشد فتح هللا بنزلھ رمیح 2009/06/27 رجب طایع كامل ابو العال 2148779 كفـءكفـء2902011/06/27 معلم

2009/06/27 عبدالعواض محمود ب رزق نتعى شفیق عبد المسیح 2237422 كفـءكفـء2912011/06/27 معلم

الحواتكة 2009/06/27 رشا ثابت فرغلي خلیل 2222430 كفـءكفـء2922011/06/27 معلم

نزة قرار 2008/02/28 رشا حسین ابراھیم حسین 2222230 كفـءكفـء2932011/02/28 معلم

احمد على ابو كبیر/الشھید مجند 2009/02/14 رشا حمدى دمحم سید 2218070 كفـءكفـء2942011/02/14 معلم

عثمان بن عفان بالمندرة قبلى 2008/02/14 رشا رمضان فرغلي احمد 2221267 كفـءكفـء2952011/02/14 معلم

منفلوط التجاریة المشتركة 2008/02/28 رشا على محمود على 2231418 كفـءكفـء2962011/02/28 معلم

حامد محمود بنى رافع 2009/06/27 رشا كیالنى دمحم كیالنى 2231672 كفـءكفـء2972011/06/27 معلم

نزة قرار 2009/06/27 رضا جمال مصطفى عبدالحافظ 2400652 كفـءكفـء2982011/06/27 معلم

نجع دمحم حمد 2009/06/27 رضا جمعھ دمحم محجوب 2228789 كفـءكفـء2992011/06/27 معلم

روضة بنى عدى القبلیة التجریبیة 2009/06/27 رضا محمود عبدة سید 2232326 كفـءكفـء3002011/06/27 معلم

فصول ملحقة ببنى رافع المشتركة 2009/06/27 رقیة دمحم عبد الظاھر دمحم 2372351 كفـءكفـء3012011/06/27 معلم

منفلوط التجاریة المشتركة 2009/06/27 رقیھ سعید عبدالسالم رمضان 2220757 كفـءكفـء3022011/06/27 معلم

نجع مسعود االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 رمضان شوقى قاسم صالح 2387786 كفـءكفـء3032011/06/27 معلم

عبد العواض محمود ع 2009/06/27 رمضان عبدالحلیم امین عبدالحلیم 2218324 كفـءكفـء3042011/06/27 معلم

بنى شقیر 2009/06/27 روال عادل سمعان عبدالسید 2150251 كفـءكفـء3052011/06/27 معلم

احمد على ابو كبیر/الشھید مجند 2008/05/08 رومانى افرایم یسى انیس 2392248 كفـءكفـء3062011/06/27 معلم
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الطلیعة بالعتامنة 2009/06/27 رومانى زكرى عوض جرجس 2401576 كفـءكفـء3072011/06/27 معلم

الجھاد بالعزیة 2009/06/27 روماني ابراھیم عبدالسید میخائیل 2224120 كفـءكفـء3082011/06/27 معلم

2007/12/25 عبدالعواض محمود ب روماني جندي مھني جورجي 2237426 كفـءكفـء3092011/02/14 معلم

كوم الدباینة المشتركة 2009/02/28 روماني جید متیاس زكري 2224974 كفـءكفـء3102011/02/28 معلم

الجاولى المشتركة 2007/12/26 روماني حلمي عشم ارمانیوس 2219450 كفـءكفـء3112011/02/14 معلم

الشھید احمد عبد الصبور ام القصور 2009/08/27 روماني سمیر امین اسكندر 2218227 كفـءكفـء3122011/06/27 معلم

الحریة للتعلیم األساسى 2009/06/27 روماني فتحى كامل ملك 2220686 كفـءكفـء3132011/06/27 معلم

عبد العواض محمود ع 2009/06/27 روماني فوزي فلتس حنا 2147750 كفـءكفـء3142011/06/27 معلم

الجھاد بالعزیة 2009/06/27 روماني مكرم جوھر حنا 2225208 كفـءكفـء3152011/06/27 معلم

منفلوط التجاریة المشتركة 2008/06/27 ریة فرغلى كتبى على 2246907 كفـءكفـء3162011/06/27 معلم

حلمى ماضى محمود بنى رافع 2009/06/27 ریمون یوسف رزق واصف 2383730 كفـءكفـء3172011/06/27 معلم

االعدادیة الجدیدةبنات 2009/06/27 ریني نصر حلمي خلیل 2215534 كفـءكفـء3182011/06/27 معلم

الحریة للتعلیم األساسى بدمنھور 2008/06/27 زیناھم عبدالحمید دمحم سلیم 2220609 كفـءكفـء3192011/06/27 معلم

المنفلوطى ث بنین 2008/02/14 زیناھم على سلیمان حسین 2219170 كفـءكفـء3202011/02/14 معلم

النیل المشتركة بالحواتـكة 2009/06/27 زینب احمد صالح ابراھیم 2219762 كفـءكفـء3212011/06/27 معلم

منفلوط التجاریة المشتركة 2008/06/27 زینب اسماعیل عبد الحافظ جاد الحق 2315538 كفـءكفـء3222011/06/27 معلم

بنى عدى الثانویة بنات 2008/06/27 زینب بدر ابراھیم مصطفى 2224886 كفـءكفـء3232011/06/27 معلم
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الحریة للتعلیم االساسى بدمنھور 2009/02/28 زینب حسین عبدالعاطي حسین 2231576 كفـءكفـء3242011/02/28 معلم

الحواتكة 2009/02/14 زینب عبدالرحمن ثابت صابر 2222433 كفـءكفـء3252011/02/14 معلم

أم القصور الثانویة 2009/02/28 زینب محسن عبید حسن 2224057 كفـءكفـء3262011/02/28 معلم

بنى شقیر ع الجدیدة 2009/02/14 زینب دمحم علم الدین دمحم 2216634 كفـءكفـء3272011/02/14 معلم

الجاولى االعدادیة المشتركة 2009/06/27 سامح لویس عبدالمسیح عبده 2221987 كفـءكفـء3282011/06/27 معلم

منفلوط الثانویةالصناعیة 2010/05/08 سامى  صبحى بشرى  بطرس 2379469 كفـءكفـء3292011/06/27 معلم

الحریة للتعلیم االساسى بدمنھور 2009/06/27 سامي رزق جادالسید فرج 2225226 كفـءكفـء3302011/06/26 معلم

الجاولى المشتركة 2008/06/27 سامیھ بشاى مسعد بشاى 2219790 كفـءكفـء3312011/06/27 معلم

روضة شھداء الثورة 2008/06/27 سامیھ جمال عبدالناصر عبدالرحمن حسین 2392641 كفـءكفـء3322011/06/27 معلم

التعلیم االساسى بالعزیة 2009/02/14 سامیھ راضي نسیم یوسف 2214667 كفـءكفـء3332011/02/14 معلم

النیل المشتركة بالحواتـكة 2009/06/27 سامیھ سید على عاشور 2221435 كفـءكفـء3342011/07/27 معلم

روضة التحریر 2008/02/14 سحر حمدي عبدالعزیز على 2212186 كفـءكفـء3352011/02/14 معلم

ام القصور للتعلیم االساسى للبنات 2008/06/27 سحر سید على دمحم 2214909 كفـءكفـء3362011/06/27 معلم

العروبة االعدادیة بنزه قرار 2009/06/27 سحر دمحم امین عبد الرحمن عیسى 2383657 كفـءكفـء3372011/06/26 معلم

روضة شھداء الثورة 2008/06/27 سعاد حسن عبد الحكیم حسین 2259287 كفـءكفـء3382011/06/27 معلم

حضانة العتامنة 2008/02/14 سعاد حمیدة حسین حسن 2230555 كفـءكفـء3392011/02/14 معلم

روضة بنى عدى البحریة 2008/06/27 سعاد رمضان عبد العظیم فرغلى 2399720 كفـءكفـء3402011/06/27 معلم
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المندرة قبلى المشتركة 2009/06/27 سعاد فتحى على رشوان 2285141 كفـءكفـء3412011/06/27 معلم

بنى عدى التجاریة المشتركة 2009/06/27 سعاد منیر یوسف اسكندر 2216678 كفـءكفـء3422011/06/27 معلم

عثمان احمد الثانویھ المشتركھ 2008/05/12 سعد ماضى احمد حسن 2212077 كفـءكفـء3432011/06/27 معلم

الحریة للتعلیم االساسى بدمنھور 2009/06/27 سعید یحي حسین سید 2148379 كفـءكفـء3442011/06/26 معلم

المنفلوطى ث بنین 2008/02/28 سعیده عبدالمقصود جاد دمحم 2221491 كفـءكفـء3452011/02/28 معلم

احمد على ابو كبیر/الشھید مجند 2009/02/28 سلوى سامي قیصر مرقس 2231338 كفـءكفـء3462011/02/28 معلم

منفلوط الثانویةالصناعیة 2011/06/27 سلوى عبد هللا عكاشة سلیمان 1618225 كفـءكفـء3472011/06/27 معلم

العتامنة االبتدائیة بنات 2008/02/28 سماح حسن على احمد 1074409 كفـءكفـء3482011/02/28 معلم

نجع مسعود االعدادیھ المشتركھ 2009/06/27 سماح رجائى محمود سید 2225358 كفـءكفـء3492011/06/28 معلم

العزیة 2009/06/27 سماح شحاتھ عطاm عبدالنور 2224114 كفـءكفـء3502011/06/27 معلم

العزیة 2009/06/27 سماح شمعون وھبھ عازر 2231325 كفـءكفـء3512011/06/27 معلم

مدرسة الحسین بن على بالحواتكة 2009/02/28 سماح عباس حسن سید 2221496 كفـءكفـء3522011/02/28 معلم

بنى مجد االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 سماح عبدالعزیز احمد سلیمان 2228751 كفـءكفـء3532011/06/27 معلم

بنى سند 2009/02/14 سمیحة نبیل میخائیل سعد اللة 2129856 كفـءكفـء3542011/02/14 معلم

أم القصور الثانویة 2008/02/28 سمیحھ حمدي عبدالرحمن نعمان 2229452 كفـءكفـء3552011/02/28 معلم

عرب العمایم االعدادیة 2009/02/14 سمیر خلف ایوب جرجس 2218137 كفـءكفـء3562011/02/14 معلم

العتامنة االبتدائیة بنین 2009/06/27 سمیرة حسن محسب سالم 2236466 كفـءكفـء3572011/06/27 معلم
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شقیر المشتركة 2008/02/28 سمیرة دمحم شحاتھ اسماعیل 2222196 كفـءكفـء3582011/02/28 معلم

عزبة حلیم 2009/02/14 سمیھ دمحم دمحم على 2216594 كفـءكفـء3592011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب ببنى رافع 2009/06/27 سناء شعبان عبد المجید جابر 2216877 كفـءكفـء3602011/06/27 معلم

ام القصور للتعلیم االساسى للبنات 2009/06/27 سناء عبد الرازق عید فراج 2218023 كفـءكفـء3612011/06/27 معلم

أم القصور الجدیدة 2008/02/28 سناء عبدالمالك مسعد یوسف 2237380 كفـءكفـء3622011/02/28 معلم

جحدم 2009/06/27 سھا سامح حلمى دمیان 2224124 فوق المتوسطكفـء3632011/06/27 معلم

روضة بنى عدى القبلیة التجریبیة 2008/06/27 سھام امین فرج جرجس 2232347 كفـءكفـء3642011/06/27 معلم

الجھاد بالعزیة 2009/06/27 سھام رت نصیف جید 2231361 كفـءكفـء3652011/06/27 معلم

حضانة العتامنة 2009/02/14 سھام عبدالرحمن دمحم على 2230107 كفـءكفـء3662011/02/14 معلم

الطلیعة بالعتامنة 2009/06/27 سوزان احمد قطب رزق 2225257 كفـءكفـء3672011/06/27 معلم

سید راشد فتح هللا بنزلھ رمیح 2009/06/27 سوزان مھران ذكي محمود 2236999 كفـءكفـء3682011/06/26 معلم

الجھاد بالعزیة 2009/02/28 سوزان موریس حكیم عبدالمالك 2216656 كفـءكفـء3692011/02/28 معلم

الجھاد 2008/04/30 سوزى سمعان القس اسحق حنا 2381410 كفـءكفـء3702011/06/27 معلم

سراوة 2009/02/28 سومیھ دمحم على اسماعیل 2237273 كفـءكفـء3712011/02/28 معلم

فصول العزیھ الثانویھ المشتركھ 2009/02/14 سید خالد على شعبان 2221333 كفـءكفـء3722011/02/14 معلم

محب أیوب جمال الدین اإلعدادیة بنین 2009/06/27 سیدة عبد الفتاح ثابت فرغلى 2398693 كفـءكفـء3732011/06/27 معلم

روضة ام القصور الجدیدة 2008/02/28 سیمون خلف فوزي سلیمان 2222051 كفـءكفـء3742011/02/28 معلم
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كوم الدباینة المشتركة 2009/02/28 شادي دانیال عبدالمالك حنا 2221339 كفـءكفـء3752011/02/28 معلم

الحواتكة االبتدائیة المشتركة 2008/06/27 شربات تھامى صالح محمود 2242128 كفـءكفـء3762011/06/27 معلم

الثورة ببنى عدى البحریة 2008/02/14 شربات عطا شحاتة قطب 2253325 كفـءكفـء3772011/02/14 معلم

التعلیم االساسى بالعزیة 2007/01/09 شریف فایز رمزي حنا 2228587 كفـءكفـء3782011/02/28 معلم

االعدادیة الجدیدةبنات 2009/06/27 شرین جمال ریاض صالح 2242383 كفـءكفـء3792011/06/27 معلم

العزیھ االعدایھ الجدیده 2009/02/14 شرین رت نصیف جید 2228602 كفـءكفـء3802011/02/14 معلم

مدرسة الحسین بن على بالحواتكة 2009/06/27 شرین عبدالرشید جالل رشوان 2235715 كفـءكفـء3812011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب ببنى رافع 2009/06/27 شرین محروس عرفھ دمحم 2216831 كفـءكفـء3822011/06/27 معلم

مصطفى كامل بام القصور 2009/02/14 شرین نمر حكیم جندى 2232504 كفـءكفـء3832011/02/28 معلم

روضة التحریر 2008/06/27 شرین یوسف سولایر جورجى 2372049 كفـءكفـء3842011/06/27 معلم

الشھید أحمد عبدالحمید العیاط ث بنین 2007/12/27 شكري عوض نجیب مینا 2222325 كفـءكفـء3852011/02/14 معلم

الشھید احمد عبد الصبور ام القصور 2008/05/12 شنوده فاروق عطاm جرجس 2222091 كفـءكفـء3862011/06/27 معلم

بنى مجد االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 شنوده لطفى یوسف مرقص 2231795 كفـءكفـء3872011/02/14 معلم

عبد العواض محمود ع 2008/05/12 شنوده وجیھ بطرس تاوضروس 2148605 كفـءكفـء3882011/06/27 معلم

سید راشد فتح هللا بنزلھ رمیح 2009/06/27 شیربن یحیى سعد على 2398654 كفـءكفـء3892011/06/27 معلم

بنى مجد االعدادیة 2009/06/27 شیري سمیر امین عوض 2219436 كفـءكفـء3902011/06/27 معلم

سراوة 2009/02/14 شیرین سعید فتحى اسماعیل 2225369 كفـءكفـء3912011/02/14 معلم
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سكرة 2008/02/28 شیرین عبدالراضي احمد سید 2219752 كفـءكفـء3922011/02/28 معلم

ام القصور للتعلیم االساسى للبنات 2008/06/27 شیرین عبدالرحمن سویفى عبدالرحمن 2214968 كفـءكفـء3932011/06/27 معلم

مدرسة الحسین بن على بالحواتكة 2009/06/27 شیرین موریس زكي حنا 2224076 كفـءكفـء3942011/06/27 معلم

شھداء الثورة االبتدائیة 2009/06/27 شیماء ابراھیم سعد محمود 2391621 كفـءكفـء3952011/06/27 معلم

نزة قرار 2009/06/27 شیماء حسني دمحم حسن 2236473 كفـءكفـء3962011/06/27 معلم

المنفلوطى للتعلیم االساسى 2009/06/27 شیماء شحاتھ عبدالحمید كیالني 2214979 كفـءكفـء3972011/06/27 معلم

عثمان بن عفان بالمندرة قبلى 2009/02/14 شیماء عالم عبدالحمید عالم 2234805 كفـءكفـء3982011/02/14 معلم

المنفلوطى للتعلیم االساسى 2009/06/27 شیماء محسن عبد الكریم احمد 2383746 كفـءكفـء3992011/06/27 معلم

منفلوط ث البنات 2008/06/27 شیماء دمحم امین عبدالرحمن عیسى 2220004 كفـءكفـء4002011/06/27 معلم

بنى عدى الوسطى 2009/06/27 شیماء دمحم حسین دمحم 2390414 كفـءكفـء4012011/06/27 معلم

نزة قرار 2008/02/28 شیماء دمحم شفیق رمضان 2228179 كفـءكفـء4022011/02/28 معلم

ام المؤمنین بنات 2009/06/27 صابر رمضان فرغلى اسماعیل 2148652 كفـءكفـء4032011/06/27 معلم

الحریة للتعلیم األساسى بدمنھور 2009/06/27 صباح عبد العظیم دمحم منصور 2220701 كفـءكفـء4042011/06/27 معلم

روضة بنى عدى البحریة 2009/06/27 صباح دمحم سید على 2232337 كفـءكفـء4052011/06/27 معلم

فصول ملحقة ببنى رافع المشتركة 2008/06/27 صباح دمحم عبد المجید عبد الحافظ 2299608 كفـءكفـء4062011/06/27 معلم

المدور المشتركة 2009/06/27 صفا حسن حسین حسن 2299611 كفـءكفـء4072011/06/27 معلم

روضة التحریر 2009/06/27 صفاء ابوالسعود عبدالوھاب دمحم 2237483 كفـءكفـء4082011/06/27 معلم
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منفلوط التجاریة المشتركة 2009/06/27 صفاء احمد دمحم القاضي 2240486 كفـءكفـء4092011/06/27 معلم

عثمان احمد الثانویھ المشتركھ 2008/06/27 صفاء سید مصطفى سالمھ 2218016 كفـءكفـء4102011/06/27 معلم

روضة المندرة قبلى 2009/06/27 صفاء عبد الغنى حسن یحیى 2380048 كفـءكفـء4112011/06/27 معلم

عثمان بن عفان بالمندرة قبلى 2009/02/28 صفاء عبدالبدیع مصطفى شحاتھ 2221259 كفـءكفـء4122011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب ببنى رافع 2008/06/27 صفاء عبدالعال ھریدي عبدالعال 2216845 كفـءكفـء4132011/06/27 معلم

عرب بنى شقیر 2009/02/14 صفاء عبدهللا دمحم خلیفھ 2212988 كفـءكفـء4142011/02/14 معلم

المنفلوطى للتعلیم االساسى 2008/06/27 صفاء على عبدالصبور عبدالاله 2211141 كفـءكفـء4152011/06/27 معلم

العتامنة االبتدائیة بنین 2009/06/27 صفاء قطب قطب حسنین 2394002 كفـءكفـء4162011/06/27 معلم

كوم بوھا 2008/06/27 صفاء دمحم صفوت رمضان ثابت 2225355 كفـءكفـء4172011/06/27 معلم

نجع مسعود االعدادیھ المشتركھ 2009/06/27 صفاء موسى ابوبكر موسى 2219961 كفـءكفـء4182011/06/27 معلم

منفلوط  االعدادیة بنین 2009/06/27 طارق عبد المنعم عطیھ قطب 2393994 كفـءكفـء4192011/06/27 معلم

بنى مجد االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 طاھرة عبدالصبور حسین دمحم 2235696 كفـءكفـء4202011/06/27 معلم

بنى عدى البحریة 2008/05/13 طھ احمد عبد العال احمد 2372268 كفـءكفـء4212011/06/27 معلم

نزه قرار الجدیدة 2009/06/27 طھ احمد مصطفى كامل 2236371 كفـءكفـء4222011/06/27 معلم

بنى عدى البحریة 2009/06/27 طھ عبدالمنعم طھ شرقاوي 2216710 كفـءكفـء4232011/06/27 معلم

بنى مجد االعدادیة 2009/06/27 طھ عثمان  طھ شعراوى 2245870 كفـءكفـء4242011/06/27 معلم

عزبة محبوب 2009/02/28 عادل عزت عبدالحمید محمود 2229712 كفـءكفـء4252011/02/28 معلم
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بنى شعران 2009/06/27 عاطف دمحم عبدالغنى عبداللطیف 2401236 كفـءكفـء4262011/06/27 معلم

نزه قرار الجدیدة 2008/05/12 عاطف مصطفى على احمد 2236405 كفـءكفـء4272011/07/07 معلم

عزبة شلقامى االبتدائیة 2009/06/27 عبد هللا على احمد حسن 2150319 كفـءكفـء4282011/06/27 معلم

الحریة للتعلیم األساسى 2009/06/27 عبدالحافظ عمران بركات عمران 2220582 كفـءكفـء4292011/06/27 معلم

مدرسة الحسین بن على بالحواتكة 2009/02/28 عبدالرحمن رمضان عبدالحمید عبید 2219156 كفـءكفـء4302011/02/28 معلم

السالم االعدادیة بالحواتكة 2008/05/13 عبدالرحمن عمر عبدالحمید دمحم 2390568 كفـءكفـء4312011/06/26 معلم

الحواتكة 2008/01/09 عبدالرحمن دمحم سید جادالحق 2222330 كفـءكفـء4322011/02/28 معلم

عثمان بن عفان بالمندرة قبلى 2009/06/27 عبدالرحیم بدر شاكر خلیفھ 2221255 كفـءكفـء4332011/06/27 معلم

الحریة للتعلیم االساسى بدمنھور 2009/02/14 عبدالظاھر عبدهللا عبدالظاھر عبدهللا 2219798 كفـءكفـء4342011/02/14 معلم

حلمى ماضى محمود بنى رافع 2009/06/27 عبیر أبو النجد زكى دمحم 2398569 كفـءكفـء4352011/06/27 معلم

حلمى ماضى محمود بنى رافع 2008/06/27 عبیر حسن ذكي احمد 2240455 كفـءكفـء4362011/06/27 معلم

مصطفى كامل بام القصور 2009/02/14 عبیر ربیعى عبد الصادق حسن 2234229 كفـءكفـء4372011/02/28 معلم

الجدیدة بمنفلوط 2009/02/14 عبیر عبدالرحمن عبدالحافظ دمحم 2229726 كفـءكفـء4382011/02/14 معلم

الجاولى االعدادیة المشتركة 2009/06/27 عبیر عثمان احمد دمحم 2219186 كفـءكفـء4392011/06/27 معلم

ام القصور للتعلیم االساسى للبنات 2009/06/27 عبیر على صابر عبدالمولى 2214951 كفـءكفـء4402011/06/27 معلم

التحریر االبتدائیة المشتركة بمنفلوط 2009/06/27 عبیر دمحم شحاتة عید 2401271 كفـءكفـء4412011/07/01 معلم

بنى عدى الوسطى 2009/02/28 عبیر مصطفى عبدالحمید حسن 2231366 كفـءكفـء4422011/02/28 معلم
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نجع دمحم حمد 2009/02/14 عتاب الفونس ناشد طناس 2235587 كفـءكفـء4432011/02/14 معلم

الطلیعة بالعتامنة 2008/02/14 عزة ثابت صبرة عبدالعال 2214612 كفـءكفـء4442011/02/14 معلم

جمریس المشتركة 2009/06/27 عزة زینالعابدین دمحم جلبي 2215633 كفـءكفـء4452011/06/27 معلم

كوم بوھا 2009/02/28 عزة عبدالرحیم مصطفى دمحم 2236393 كفـءكفـء4462011/02/28 معلم

العتامنة االبتدائیة بنات 2008/06/27 عزة على عبدالعال احمد 2236433 كفـءكفـء4472011/06/27 معلم

شقیر المشتركة 2008/02/14 عزة یاسین على احمد 2218179 كفـءكفـء4482011/02/14 معلم

الحواتكة االبتدائیة المشتركة 2008/06/27 عزه زین الدین عبد العظیم دمحم 2242120 كفـءكفـء4492011/06/27 معلم

كوم الشھید 2008/05/12 عصام سعد فرغلى على 2150614 كفـءكفـء4502011/06/27 معلم

بنى سند االعدادیة المشتركة 2011/07/01 عصام سمیر ملك جندى 2397343 كفـءكفـء4512011/06/27 معلم

ام القصور المشتركة 2009/02/14 عصام عبدالنبي عبدالصبور عبدالرحیم 2220791 كفـءكفـء4522011/02/14 معلم

المنفلوطى للتعلیم االساسى 2009/02/14 عطیات ابراھیم سلیمان ابراھیم 2221404 كفـءكفـء4532011/02/14 معلم

نزة قرار االبتدائیة 2008/02/28 عطیات ابراھیم كامل ابراھیم 2229399 كفـءكفـء4542011/02/28 معلم

روضة شھداء الثورة 2009/02/14 عفاف بشرى صدیق قلتھ 2222987 كفـءكفـء4552011/02/14 معلم

بنى سند االعدادیة المشتركة 2009/06/27 عفیفة لویس عبد المسیح عبدة 2399159 كفـءكفـء4562011/06/27 معلم

عزبة عبد المولى المشتركة 2009/06/27 عال حسین فرغلي عبدالعال 2240406 كفـءكفـء4572011/06/27 معلم

السالم االعدادیة بالحواتكة 2008/05/14 عالء احمد دمحم عبد الرازق 2391327 كفـءكفـء4582011/06/27 معلم

ابراھیم محفوظ ث المشتركة 2009/06/27 عالء الدین حسن عبدالعزیز احمد 2259658 كفـءكفـء4592011/06/27 معلم
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منفلوط  االعدادیة بنین 2009/06/27 عالء انور شفیق صالح 2275398 كفـءكفـء4602011/06/27 معلم

فصول أبوریھ للتعلیم االساسي 2009/06/27 عالء حامد دمحم عبدالرحیم 2261081 كفـءكفـء4612011/06/27 معلم

مصطفى كامل بام القصور 2007/12/14 عالء صدقى بدیع سعید 2232468 كفـءكفـء4622011/02/14 معلم

بنى سند االعدادیة المشتركة 2009/02/14 عالءالدین احمد ثابت حسین 2221360 كفـءكفـء4632011/02/14 معلم

نزة قرار 2008/06/27 على عبد الفتاح عبد الوھاب على 2150378 كفـءكفـء4642011/06/27 معلم

الشھید احمد عبد الصبور ام القصور 2009/06/27 على عبدالاله ابو المعاطي حسن 2224916 كفـءكفـء4652011/06/27 معلم

ابراھیم عبد الحافط بجزبرة الحواتكة 2009/06/27 على فراج حسانین البوز 2229736 كفـءكفـء4662011/06/26 معلم

بنى شقیر االبتدائیة بنین 2009/06/27 على فوزى سید حسن 2147566 كفـءكفـء4672011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب ببنى رافع 2009/02/14 على دمحم جادالمولى على 2216803 كفـءكفـء4682011/02/14 معلم

المدور المشتركة 2009/06/27 على محمود نصر ابو القاسم 2299616 كفـءكفـء4692011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب ببنى رافع 2009/06/27 على مصطفى ماضى دمحم 2216882 كفـءكفـء4702011/06/27 معلم

حامد محمود بنى رافع 2009/02/14 على یوسف عبدالرحیم یوسف 2219458 كفـءكفـء4712011/02/14 معلم

محب أیوب جمال الدین اإلعدادیة بنین 2009/06/27 علیاء متولى عبدالحي حسن 2261126 كفـءكفـء4722011/06/27 معلم

الطلیعة بالعتامنة 2009/02/14 علیاء دمحم علم الدین عبدالرحیم 2225255 كفـءكفـء4732011/02/14 معلم

العتامنھ الثانویھ المشتركھ 2009/06/27 عماد ابراھیم  تادرس  ابراھیم 2245887 كفـءكفـء4742011/06/27 معلم

جمال عبد الناصر الرسمیة للغات 2009/06/27 عماد ابراھیم الدسوقى عبدالحكیم حافظ 2240521 كفـءكفـء4752011/06/27 معلم

فصول العزیھ الثانویھ المشتركھ 2009/02/14 عماد جادهللا سمان عجبان 2219238 كفـءكفـء4762011/02/14 معلم
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الصھریج 2009/06/27 عماد حسنى توفیق شفیق 2234337 كفـءكفـء4772011/06/27 معلم

الجھاد بالعزیة 2009/06/27 عماد عازر ابراھیم اسكندر 2214550 كفـءكفـء4782011/06/27 معلم

المدور المشتركة 2009/02/28 عماد مرزق خلف رزق 2236217 كفـءكفـء4792011/02/28 معلم

المنفلوطى للتعلیم االساسى 2009/06/27 عماد مصطفى عبدالحلیم محمود 2231761 كفـءكفـء4802011/06/26 معلم

احمد على ابو كبیر/الشھید مجند 2009/06/27 عماد ناجح فرویز مسعد 2389300 كفـءكفـء4812011/06/27 معلم

منفلوط االعدادیة الجدیدة بنین 2009/06/27 عمادالدین ثابت عبدالحافظ بیومي 2222032 كفـءكفـء4822011/06/27 معلم

عزبة حلیم 2009/06/27 عمر فتحى دمحم جادالمولى 2216032 كفـءكفـء4832011/06/26 معلم

كوم بوھا للتعلیم االساسى 2009/06/27 عمر فرغلي صیاد سلیم 2214787 كفـءكفـء4842011/06/27 معلم

صالح الدین االیوبى 2008/05/07 عمر نبیل عباس سید 2219496 كفـءكفـء4852011/06/27 معلم

بنى عدى القبلیھ االعدادیة الرسمیة للغات 2009/06/27 عمرو احمد محفوظ احمد 2261135 كفـءكفـء4862011/06/27 معلم

حلمى ماضى محمود بنى رافع 2009/06/27 عمرو عباس على حسن 2148398 كفـءكفـء4872011/06/27 معلم

صالح الدین االیوبى 2009/06/27 عمرو فتحي حسن عبدالفضیل 2219724 كفـءكفـء4882011/06/27 معلم

الحریة للتعلیم األساسى 2008/01/09 عید عوض اندراوس عوض 2220579 كفـءكفـء4892011/02/28 معلم

الطلیعة بالعتامنة 2008/01/09 عید نسیم فریز كراس 2214727 كفـءكفـء4902011/02/28 معلم

التعلیم االساسى بالعزیة 2009/06/27 عیسى جوتل سلیمان حنا 2219234 كفـءكفـء4912011/06/27 معلم

حلمى ماضى محمود بنى رافع 2008/05/12 عیون حسان حسین عبدالرجال 2237198 كفـءكفـء4922011/06/27 معلم

دمنھور المشتركة 2009/06/27 عیون دمحم رمضان عبد الباقى 2148749 كفـءكفـء4932011/06/26 معلم
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منفلوط التجاریة المشتركة 2009/06/27 غادة عبد الرحمن عبد العزیز عبد الحافظ 2405682 فوق المتوسطكفـء4942011/06/27 معلم

بنى شقیر 2009/02/14 غادة عبدالمنعم شبیب احمد 2231571 كفـءكفـء4952011/02/28 معلم

فصول ابوعابدملحقةبمدرسة بنى رافع 2009/02/14 غاده اسكندر عبدهللا ابراھیم 2222308 كفـءكفـء4962011/02/14 معلم

نزة قرار 2009/06/27 غاده جالل صبحى مغربى 2395818 كفـءكفـء4972011/06/27 معلم

منفلوط التجاریة المشتركة 2009/06/27 غاده علم الدین سید خلیل 2236471 كفـءكفـء4982011/06/26 معلم

حلمى ماضى محمود بنى رافع 2009/02/28 غاده على احمد المھدى 2236290 كفـءكفـء4992011/02/28 معلم

عرب بنى شقیر االبتدائیة المشتركة 2008/02/14 غاده دمحم على سلیمان 2212957 كفـءكفـء5002011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب ببنى رافع 2009/02/28 غاندى یحیى حلمى عبد الحمید 2134921 كفـءكفـء5012011/02/28 معلم

ام المؤمنین بنات 2009/02/28 غریب دمحم احمد عید 2215698 كفـءكفـء5022011/02/08 معلم

مدرسة الحسین بن على بالحواتكة 2008/02/28 فاتن سلیم احمد سالم 2224964 كفـءكفـء5032011/02/28 معلم

العروبة االعدادیة بنزه قرار 2009/06/27 فادیة عبد العظیم احمد دمحم 2232165 كفـءكفـء5042011/06/27 معلم

الحواتكة 2008/02/14 فادیھ الفي فھمي خلھ 2222319 كفـءكفـء5052011/02/14 معلم

بنى شقیر 2009/06/27 فاطمة الزھراء محسن عبید حسن 2326521 كفـءكفـء5062011/06/27 معلم

ام المؤمنین بنات 2009/06/27 فاطمة حسنى حسن جمعة 2310738 كفـءكفـء5072011/06/27 معلم

بنى عدى البحریة 2009/02/28 فاطمة عبدالعال عبدالرحمن العیاط 2225379 كفـءكفـء5082011/02/28 معلم

مدرسة الحسین بن على بالحواتكة 2008/06/27 فاطمھ الزھراء على دمحم فرغلي 2219184 كفـءكفـء5092011/06/27 معلم

مدرسة الحسین بن على بالحواتكة 2008/06/27 فاطمھ بھاءالدین عبدالعزیز یوسف 2219200 كفـءكفـء5102011/06/26 معلم
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العتامنة االبتدائیة بنات 2009/02/28 فاطمھ جالل عبدالعال احمد 2236430 كفـءكفـء5112011/02/28 معلم

مدرسة الحسین بن على بالحواتكة 2008/02/28 فاطمھ رمضان حسن فرج 2219164 كفـءكفـء5122011/02/28 معلم

فصول كوم الشھید االعدادیة 2009/06/27 فاطمھ عبد المنعم مھدي قرشى 2218320 كفـءكفـء5132011/06/27 معلم

العتامنة االبتدائیة بنات 2009/02/14 فاطمھ عبدالحمید عید عبد العزیز 2225272 كفـءكفـء5142011/02/14 معلم

بنى سند 2009/06/27 فاطمھ عبدالظاھر حسن مرسي 2221426 كفـءكفـء5152011/06/27 معلم

احمد على ابو كبیر/الشھید مجند 2008/02/14 فاطمھ عبدالمعز قطب مرسي 2231331 كفـءكفـء5162011/02/14 معلم

عرب بنى شقیر االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 فاطمھ عبدالمنعم محمود حسین 2212967 كفـءكفـء5172011/02/14 معلم

بنى شقیر 2009/06/27 فاطمھ عید دمحم مصطفى 2235605 كفـءكفـء5182011/06/27 معلم

منفلوط الثانویةالصناعیة 2009/06/27 فاطمھ دمحمعزالدین دمحم سید 2382754 كفـءكفـء5192011/06/27 معلم

حلمى ماضى محمود بنى رافع 2009/06/27 فاطمھ نبیل فرغلى احمد 2392682 كفـءكفـء5202011/06/27 معلم

الشھید احمد عبد الصبور ام القصور 2008/05/12 فام فتحى جرجس حنا 2212796 كفـءكفـء5212011/06/27 معلم

كوم الدباینة المشتركة 2009/06/27 فایزة احمد صالح دمحم 2224968 كفـءكفـء5222011/06/27 معلم

روضة فاطمة الزھراء 2009/06/27 فتحیة عبد العزیز وھمان ابراھیم 2377635 كفـءكفـء5232011/07/01 معلم

الشھید عنتر بالصھریج 2008/05/13 فرغلى ابراھیم فرغلى عبد الحلیم 2380040 كفـءكفـء5242011/06/27 معلم

نزة قرار 2008/02/28 فلھ فرغلي رمیح جبالي 2229429 كفـءكفـء5252011/02/28 معلم

الجھاد بالعزیة 2009/02/28 فنجري نادي رزق جرجس 2219232 كفـءكفـء5262011/02/28 معلم

عزبة شلقامى االبتدائیة 2009/02/28 فیبي جرجس عبدالمالك جرجس 2228535 كفـءكفـء5272011/02/28 معلم
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عثمان احمد الثانویھ المشتركھ 2008/02/14 فیبي خلیل نور خلیل 2222306 كفـءكفـء5282011/02/14 معلم

الثورة ببنى عدى البحریة 2008/02/28 كاترین نعیم سمعان خلھ 2214651 كفـءكفـء5292011/02/28 معلم

كوم بوھا 2009/02/14 كرستینا صرافیل عطیھ صلیب 2225384 كفـءكفـء5302011/02/14 معلم

روضة التحریر 2009/02/14 كرستینا ناجح یوسف جادهللا 2229391 كفـءكفـء5312011/02/14 معلم

حامد محمود بنى رافع 2008/06/27 كریمة حسین دمحم على 2275478 كفـءكفـء5322011/06/27 معلم

منفلوط التجاریة المشتركة 2009/06/27 كریمة على زكى دمحم 2393886 كفـءكفـء5332011/06/27 معلم

2009/06/27 عبدالعواض محمود ب كریمھ زناتي مصطفى عبدالرحمن 2241373 كفـءكفـء5342011/06/27 معلم

المنفلوطى للتعلیم االساسى 2008/02/14 كریمھ عبدهللا سلیم دمحم 2211256 كفـءكفـء5352011/02/14 معلم

بنى سند 2009/06/27 كلثوم عبدهللا حسن حسانین 2228624 كفـءكفـء5362011/06/27 معلم

نزة قرار 2009/02/28 لبنھ شعبان فراج سید 2210259 كفـءكفـء5372011/02/28 معلم

الثورة ببنى عدى البحریة 2009/02/28 لوقا عدلى بطرس تاوضروس 2214584 كفـءكفـء5382011/02/28 معلم

العتامنة االبتدائیة بنین 2009/06/27 لیلى حفنى حسین دمحم 2398647 كفـءكفـء5392011/06/27 معلم

كوم بوھا للتعلیم االساسى 2009/06/27 لیلى مصطفى دمحم ابراھیم 2237093 كفـءكفـء5402011/06/27 معلم

التعلیم االساسى بالعزیة 2009/02/14 لیلى ناجح توفیق حنا 2224113 كفـءكفـء5412011/02/14 معلم

عثمان بن عفان بالمندرة قبلى 2009/02/14 ماجد جمال جرجس بشاي 2221250 كفـءكفـء5422011/02/14 معلم

نزه قرار الجدیدة 2008/06/27 ماجده سید عبدالفضیل عبدالحلیم 2229512 كفـءكفـء5432011/06/27 معلم

منفلوط بنات 2008/06/27 ماجده مرزوق زكرى جرجس 2231656 كفـءكفـء5442011/06/27 معلم
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كود المعلمم
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المؤھل 
األعلي

الجھاد بالعزیة 2009/02/28 ماجده یوسف عبدهللا زحارى 2231351 كفـءكفـء5452011/02/28 معلم

صالح الدین االیوبى 2008/05/14 ماركو سمیر زكى غالى 2401546 كفـءكفـء5462011/06/27 معلم

الجھاد 2008/06/27 مارى عبدة مسعد جرجس 2232858 كفـءكفـء5472011/06/27 معلم

حامد محمود بنى رافع 2009/06/27 مارى فاروق عبدالمسیح یوسف 2212845 كفـءكفـء5482011/06/26 معلم

شھداء الثورة االبتدائیة 2009/06/27 مارى نشات لبیب نصر هللا 2394213 كفـءكفـء5492011/06/27 معلم

الجاولى المشتركة 2009/02/28 ماري میالد ابراھیم مقار 2219453 كفـءكفـء5502011/02/14 معلم

حامد محمود بنى رافع 2008/06/27 ماریانا بولس اسحق بطرس 2242322 كفـءكفـء5512011/06/27 معلم

عثمان بن عفان بالمندرة قبلى 2009/02/14 ماریانا محسن ولیم عبدالنور 2221296 كفـءكفـء5522011/02/14 معلم

ابو بكر الصدیق المشتركة 2009/02/28 ماریھام ادوارد حبیب خلھ 2219854 كفـءكفـء5532011/02/28 معلم

عزبة محبوب 2008/05/16 mماھر فتحى بشاى لطفا 2216491 كفـءكفـء5542011/06/27 معلم

الجھاد بالعزیة 2009/06/27 مایزة یعقوب عبدالسید میخائیل 2231329 كفـءكفـء5552011/06/27 معلم

نزة قرار 2008/06/27 مایسھ السید الصالحي احمد 2229470 كفـءكفـء5562011/06/27 معلم

جمریس المشتركة 2009/02/14 مایكل حلمي فؤاد اسحق 2216861 كفـءكفـء5572011/02/14 معلم

السالم للتعلیم االساسى بالحواتكة 2009/02/14 مایكل رزق امین سعد 2223491 كفـءكفـء5582011/02/14 معلم

حامد محمود بنى رافع 2008/05/11 مایكل منیر عجایبي كیرلس 2231770 كفـءكفـء5592011/06/27 معلم

فصول العزیھ الثانویھ المشتركھ 2009/02/28 مجدى ناجي نمر عبدالمالك 2221344 كفـءكفـء5602011/02/28 معلم

سعد بن ابى وقاص 2009/06/27 مجدي ابراھیم نجیب مینا 2147764 كفـءكفـء5612011/07/26 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الجھاد بالعزیة 2007/08/15 مجدي نادي جرجس عبدالمالك 2229601 كفـءكفـء5622011/02/28 معلم

مدرسة الحسین بن على بالحواتكة 2008/06/09 دمحم  سعد محى الدین عثمان 2392233 كفـءكفـء5632011/06/27 معلم

منفلوط  االعدادیة بنین 2009/06/27 دمحم  فولى عبد العظیم  سید 2231640 كفـءكفـء5642011/06/27 معلم

االعدادیة الجدیدةبنات 2009/06/27 دمحم ابراھیم دمحم یوسف 2235530 كفـءكفـء5652011/06/27 معلم

الجاولى االعدادیة المشتركة 2009/06/27 دمحم احمد عبدالفتاح فرغلي 2222019 كفـءكفـء5662011/06/27 معلم

سراوة 2008/05/12 دمحم جابر عبد الحلیم ابراھیم 2400562 كفـءكفـء5672011/06/27 معلم

عزبة شلقامى االبتدائیة 2009/06/27 دمحم جمعھ بیومي عطا 2225203 كفـءكفـء5682011/06/27 معلم

العتامنة االبتدائیة بنین 2009/06/27 دمحم حسن ثابت دمحم 2223013 كفـءكفـء5692011/06/27 معلم

المنفلوطى ث بنین 2009/06/27 دمحم حسین خلف ابراھیم 2222272 كفـءكفـء5702011/06/27 معلم

بنى عدى الثانویة بنات 2009/02/14 دمحم حلمي محمود دمحم 2228594 كفـءكفـء5712011/02/14 معلم

منفلوط الثانویةالصناعیة 2009/06/27 دمحم راضي خلیفھ سعید 2236367 كفـءكفـء5722011/06/27 معلم

نجع دمحم حمد 2008/03/09 دمحم رمضان  شعبان نصیر 2380044 كفـءكفـء5732011/06/27 معلم

فصول راشد فتح هللا االعدادیة 2009/06/27 دمحم زیدان محمود على 2221992 كفـءكفـء5742011/06/27 معلم

صالح عبد الصبور بنین 2009/02/14 دمحم صابر حسن طنطاوي 2227179 كفـءكفـء5752011/02/14 معلم

كوم بوھا للتعلیم االساسى 2009/06/27 دمحم عبد الرحیم فرغلى احمد 2254600 كفـءكفـء5762011/06/27 معلم

منفلوط االعدادیة المھنیة 2009/02/14 دمحم عبدالرشید دمحم ابراھیم 2216475 كفـءكفـء5772011/02/14 معلم

النشاونة للتعلیم االساسى 2009/06/27 دمحم عبدالسالم عبدالرحمن احمد 2398566 كفـءكفـء5782011/06/27 معلم

-----------------------------------

7438of 5511 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین
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الكادر
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

كوم الدباینة المشتركة 2009/02/28 دمحم عبدالصبور دمحم على 2224983 كفـءكفـء5792011/02/28 معلم

عزبة عبد المولى المشتركة 2009/06/27 دمحم عبدالفتاح احمد عبدالحمید 2213091 كفـءكفـء5802011/06/27 معلم

حامد محمود بنى رافع 2009/06/27 دمحم عبدالفتاح دمحمالسعید دمحم 2395221 كفـءكفـء5812011/06/27 معلم

بنى عدى االعدادیة الجدیدة بنات 2009/02/28 دمحم عبدالمعطى محمود دمحم 2219737 كفـءكفـء5822011/02/28 معلم

أم القصور الثانویة 2009/02/14 دمحم عبدالمنعم جادالرب حسن 2237193 كفـءكفـء5832011/02/14 معلم

بنى شعران 2009/07/01 دمحم عثمان ثابت عیسى 2223019 كفـءكفـء5842011/06/27 معلم

فصول راشد فتح هللا االعدادیة 2009/06/27 دمحم عثمان دمحم احمد 2154457 كفـءكفـء5852011/06/27 معلم

صالح الدین االیوبى 2009/06/27 دمحم عرفات عبد المنعم سید 2399634 كفـءكفـء5862011/06/27 معلم

المنفلوطى ث بنین 2008/05/13 دمحم عصام وجیة دمحم جودة 2271560 كفـءكفـء5872011/06/27 معلم

الحریة للتعلیم األساسى 2009/02/14 دمحم عصمت دمحم عباس 2220585 كفـءكفـء5882011/02/14 معلم

منفلوط التجاریة المشتركة 2008/05/21 دمحم على سید سالمھ 2215736 كفـءكفـء5892011/06/26 معلم

االعدادیة الجدیدةبنات 2009/06/27 دمحم على عثمان دمحم 2214996 كفـءكفـء5902011/06/27 معلم

فصول راشد فتح هللا االعدادیة 2009/06/27 دمحم فتحى عبدالعظیم عبدالحمید 2222022 كفـءكفـء5912011/06/27 معلم

بنى سند االعدادیة المشتركة 2009/06/27 دمحم فتحي فھمي سید 2224045 كفـءكفـء5922011/06/27 معلم

بنى شعران 2009/06/27 دمحم فرج ابراھیم على 2148762 كفـءكفـء5932011/06/26 معلم

فصول ابوعابدملحقةبمدرسة بنى رافع 2009/06/27 دمحم كتبي على سالمھ 2223124 كفـءكفـء5942011/06/27 معلم

النشاونة للتعلیم االساسى 2009/06/27 دمحم دمحم عبدالعلیم فرغلي 2229261 كفـءكفـء5952011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
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المؤھل 
األعلي

دمحم محفوظ بالحوانكة 2009/02/14 دمحم محمود احمد محمود 2219488 كفـءكفـء5962011/02/28 معلم

دمنھور المشتركة 2009/06/27 دمحم محمود ثابت فراج 2390552 كفـءكفـء5972011/06/26 معلم

منفلوط بنات 2009/06/27 دمحم مختار محسوب سید 2241349 كفـءكفـء5982011/06/27 معلم

مدرسة الحسین بن على بالحواتكة 2009/02/28 دمحم مرزوق احمد مرزوق 2219148 كفـءكفـء5992011/02/28 معلم

منفلوط  االعدادیة بنین 2009/06/27 محمود احمد عبدالحمید على 2231765 كفـءكفـء6002011/06/27 معلم

ام المؤمنین بنات 2008/05/09 محمود احمد دمحم على 2261076 كفـءكفـء6012011/06/27 معلم

الصھریج 2009/06/27 محمود جالل ابوالسعود مشعال 2158051 كفـءكفـء6022011/06/27 معلم

الجاولى االعدادیة المشتركة 2009/06/27 محمود رمضان خلف هللا عوض 2255746 كفـءكفـء6032011/06/27 معلم

سید راشد فتح هللا بنزلھ رمیح 2008/05/18 محمود عبد الباقى دمحم قطب 2234412 كفـءكفـء6042011/06/27 معلم

بنى شعران 2008/05/13 محمود عبدالكریم عبدالسالم سید 2401225 كفـءكفـء6052011/07/07 معلم

العروبة االعدادیة بنزه قرار 2009/06/27 محمود على دمحم على 2394923 كفـءكفـء6062011/06/27 معلم

السالم للتعلیم االساسى بالحواتكة 2009/06/27 محمود فاروق حسین دمحم 2150753 كفـءكفـء6072011/06/27 معلم

الشھید عنتر بالصھریج 2009/06/27 محمود دمحمین عالم درویش 2219475 كفـءكفـء6082011/06/27 معلم

بنى شقیر االبتدائیة بنین 2009/06/27 مدحت بشرى یوسف جبره 2223483 كفـءكفـء6092011/06/27 معلم

بنى عدى الوسطى 2009/02/28 مدیحھ عبدهللا دمحم على 2224770 كفـءكفـء6102011/02/28 معلم

شقیر المشتركة 2009/06/27 مدیحھ ممدوح عبدالرحیم دمحم 2222204 كفـءكفـء6112011/06/27 معلم

الحواتكة 2009/02/14 مرثا سعد حكیم تادروس 2221484 كفـءكفـء6122011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

الثورة ببنى عدى البحریة 2008/02/28 مرثا سمیر راغب حنا 2236198 كفـءكفـء6132011/02/28 معلم

السالم باوالد علیو 2009/02/28 مرثا مسعد روفائیل بشاي 2236176 كفـءكفـء6142011/02/28 معلم

احمد على ابو كبیر/الشھید مجند 2009/06/27 مرثا موسى جید میخائیل 2389072 كفـءكفـء6152011/06/27 معلم

ام القصور للتعلیم االساسى للبنات 2009/06/27 مرفت حلیم فھمي شیت 2224923 كفـءكفـء6162011/06/27 معلم

منفلوط بنات 2009/06/27 مرفت عاطف توفیق غبلایر 2232428 كفـءكفـء6172011/06/27 معلم

المنفلوطى للتعلیم االساسى 2008/06/27 مروة احمد حلمى صبرة 1618183 كفـءكفـء6182011/06/27 معلم

بنى عدى الوسطى 2009/06/27 مروة حسن تاج الدین عبدالرحمن عبدالرحیم 2229149 كفـءكفـء6192011/06/27 معلم

ام المؤمنین بنات 2009/02/14 مروة محسن عبدالكریم احمد 2236476 كفـءكفـء6202011/02/14 معلم

سید راشد فتح هللا بنزلھ رمیح 2009/02/14 مروة دمحم شوقي حسین 2219189 كفـءكفـء6212011/02/14 معلم

العروبة االعدادیة بنزه قرار 2009/06/27 مروه صابر محمود احمد 2224887 كفـءكفـء6222011/06/27 معلم

حامد محمود بنى رافع 2009/06/27 مروه دمحم یسن حسانین دمحم مطاوع 2392302 كفـءكفـء6232011/06/27 معلم

حامد محمود بنى رافع 2008/02/14 مریانا ابراھیم سامى عبد المالك 2236922 كفـءكفـء6242011/02/14 معلم

بنى عدى االعدادیة الجدیدة بنات 2009/06/27 مریانا جمال حكیم بسطا 2238041 كفـءكفـء6252011/06/27 معلم

الرشاد 2009/06/27 مریانا صالح جاد عطااللـھ 2219735 كفـءكفـء6262011/06/27 معلم

دمنھور المشتركة 2009/02/28 مریانا مكرم بباوي حنا 2219858 كفـءكفـء6272011/02/28 معلم

الرشاد 2008/02/14 مریانا نادى نجیب قریاقص 2233102 كفـءكفـء6282011/02/14 معلم

حامد محمود بنى رافع 2009/06/27 مریم بولس اسكندر یعقوب 2231650 كفـءكفـء6292011/06/27 معلم
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السالم للتعلیم االساسى بالحواتكة 2008/02/14 مریم جاد ابراھیم ذكرى 2128435 كفـءكفـء6302011/02/14 معلم

منفلوط  االعدادیة بنین 2009/06/27 مریم جرجس عبدالمالك جرجس 2222014 كفـءكفـء6312011/06/27 معلم

المستقبل بجمریس 2009/06/27 مریم جید متیاس ذكرى 2398852 كفـءكفـء6322011/06/27 معلم

منفلوط التجاریة المشتركة 2009/06/27 مریم رمزي سیحھ منصور 2236456 كفـءكفـء6332011/06/27 معلم

بنى سند 2008/06/27 مریم سلیمان داؤد عبدالمالك 2221386 كفـءكفـء6342011/06/27 معلم

المنفلوطى للتعلیم االساسى 2008/06/27 مریم عبد هللا حبیب خلة 2256312 كفـءكفـء6352011/06/27 معلم

بنى شقیر الجدیدة 2009/06/27 مریم عزت وھبھ فرج 2399204 كفـءكفـء6362011/06/27 معلم

ام المؤمنین بنات 2008/02/28 مریم غبلایر صلیب جبره 2133906 كفـءكفـء6372011/02/28 معلم

المندرة قبلى المشتركة 2008/02/14 مریم فاروق عبدالمسیح یوسف 2219195 كفـءكفـء6382011/02/14 معلم

الحریة للتعلیم االساسى بدمنھور 2008/02/14 مریم قیصر زخاري جرجس 2228761 كفـءكفـء6392011/02/14 معلم

المنفلوطى للتعلیم االساسى 2009/06/27 مریم مكرم ولیم عبد النور 2234300 كفـءكفـء6402011/06/27 معلم

عرب العمایم االعدادیة 2008/02/14 مریم موریس زكى حنا 2236201 كفـءكفـء6412011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب ببنى رافع 2009/06/27 مریم ناجي سامي جرجس 2236461 كفـءكفـء6422011/06/27 معلم

الحواتكة 2009/06/27 مریم نبیل عزیز حنا 2222416 كفـءكفـء6432011/06/27 معلم

التحریر االبتدائیة المشتركة بمنفلوط 2008/02/14 مریم نور فھمي تادرس 2229495 كفـءكفـء6442011/02/14 معلم

الرشاد 2009/02/28 مریم وجیھ ذكي جرجس 2229490 كفـءكفـء6452011/02/28 معلم

عزبة عبد المولى المشتركة 2009/02/14 مریم یوسف سولایر جورجي 2213084 كفـءكفـء6462011/02/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

شقیر المشتركة 2009/02/28 مشیل ذكي عطاm جبرائیل 2222240 كفـءكفـء6472011/02/14 معلم

الجاولى المشتركة 2008/05/13 مصطفى أبوزید صابر عبد العال 2236142 كفـءكفـء6482011/06/27 معلم

ابراھیم محفوظ ث المشتركة 2009/02/14 مصطفى جابر احمد حسین 2212946 كفـءكفـء6492011/02/14 معلم

عبد العواض محمود ع 2008/05/12 مصطفى سعید على عبدالھادي 2218281 كفـءكفـء6502011/07/01 معلم

كوم الدباینة المشتركة 2009/06/27 مصطفى فاروق یونس حسین 2237178 كفـءكفـء6512011/06/26 معلم

2009/02/28 عبدالعواض محمود ب مصطفى كامل دمحم عبدالحق 2237414 كفـءكفـء6522011/02/28 معلم

بنى عدى االعدادیة الجدیدة بنات 2009/02/28 مصطفى ھاشم فرغلي عبدالحافظ 2219153 كفـءكفـء6532011/02/28 معلم

الثورة ببنى عدى البحریة 2008/05/07 ممدوح مصطفى حسن سید 2214565 كفـءكفـء6542011/06/27 معلم

روضة بنى عدى البحریة 2008/06/27 منال جوده مسعود جید 2231372 كفـءكفـء6552011/06/27 معلم

سید راشد فتح هللا بنزلھ رمیح 2008/02/14 منال زكریا یسى حنا 2236478 كفـءكفـء6562011/02/14 معلم

المندرة قبلى المشتركة 2009/02/28 منال سید صالح عبدالحلیم 2219816 كفـءكفـء6572011/02/28 معلم

الحواتكة 2009/02/14 منال صالح صدیق سید 2224958 كفـءكفـء6582011/02/14 معلم

الجھاد بالعزیة 2008/03/10 منال كرم نسیم فام 2227452 كفـءكفـء6592011/02/28 معلم

سید راشد فتح هللا بنزلھ رمیح 2008/06/27 منال كمال كامل داود 2237006 كفـءكفـء6602011/06/27 معلم

دمنھور المشتركة 2009/06/27 منال محروص طیطس ابراھیم 2219894 كفـءكفـء6612011/06/26 معلم

الجھاد بالعزیة 2008/04/29 منال مساك جاد جرجس 2225401 كفـءكفـء6622011/02/28 معلم

2008/02/14 عبدالعواض محمود ب منال ناجي عزیز اسكندر 2237411 كفـءكفـء6632011/02/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

نجع مسعود االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 منى احمد عبد الكریم جمعة 2292977 كفـءكفـء6642011/06/27 معلم

السالم باوالد علیو 2009/02/28 منى احمد عبدالجواد دمحم 2228560 كفـءكفـء6652011/02/28 معلم

ابو بكر الصدیق المشتركة 2009/06/27 منى بدر مدبولى على 2390350 كفـءكفـء6662011/06/27 معلم

أبو بكر الصدیق 2009/06/27 منى جمعھ دمحم حسین 2237019 كفـءكفـء6672011/06/27 معلم

الثورة ببنى عدى البحریة 2009/02/14 منى حسن سید عبدالسالم 2214602 كفـءكفـء6682011/02/14 معلم

الحواتكة 2009/02/14 منى حسن دمحم عبدالرحیم 2224941 كفـءكفـء6692011/02/14 معلم

نزة قرار 2009/06/27 منى عطیھ حسن احمد 2236463 كفـءكفـء6702011/06/27 معلم

الحواتكة 2008/06/27 منى على ابوالعال ابراھیم 2221443 كفـءكفـء6712011/06/27 معلم

عرب العمایم االعدادیة 2009/02/28 منى فرج هللا ایوب جبرائیل 2227180 كفـءكفـء6722011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب ببنى رافع 2008/06/27 منى فھمي احمد على 2216821 كفـءكفـء6732011/06/27 معلم

منفلوط  االعدادیة بنین 2009/06/27 منى محسن دمحم المصري 2214870 كفـءكفـء6742011/06/27 معلم

المنفلوطى للتعلیم االساسى 2009/06/27 منى دمحم الفرغلى حسین دمحم 2393979 كفـءكفـء6752011/06/26 معلم

الحواتكة 2009/06/27 منى مفید توفیق اسحق 2395236 كفـءكفـء6762011/06/27 معلم

الجھاد بالعزیة 2007/12/25 موسى جوتل سلیمان حنا 2229624 كفـءكفـء6772011/02/14 معلم

بنى سند االعدادیة المشتركة 2009/02/28 موسى عطیھ فرج بیسة 2236171 كفـءكفـء6782011/02/28 معلم

سراوة 2009/06/27 میرفت دمحم خلیفة دمحم 2400375 كفـءكفـء6792011/06/27 معلم

السالم باوالد علیو 2009/02/28 میزي جورج شاكر جورجي 2236160 كفـءكفـء6802011/02/28 معلم
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بنى عدى الوسطى 2009/06/27 میالد رزق هللا سیف بشاي 2224766 كفـءكفـء6812011/06/27 معلم

الجھاد بالعزیة 2007/12/26 میالد روفائیل ذكا حنا 2231313 كفـءكفـء6822011/02/14 معلم

العزیة الجدیدة 2006/02/26 میالد نادي جرجس عبدالمالك 2241218 كفـءكفـء6832011/06/27 معلم

فصول عزبة شلقامى 2009/06/27 مینا امیل انیس ریاض 2388072 كفـءكفـء6842011/06/27 معلم

عرب العمایم الجدیدة 2009/06/27 مینا جمیل توفیق دوس 2216479 كفـءكفـء6852011/06/27 معلم

بنى عدى القبلیھ االعدادیة الرسمیة للغات 2009/02/14 مینا رفعت توفیق جرجس 2223062 كفـءكفـء6862011/02/14 معلم

كوم بوھا للتعلیم األساسى 2009/02/28 مینا صبحى نجیب حنین 2228781 كفـءكفـء6872011/02/14 معلم

عمر بن عبد العزیز بام القصور 2009/06/27 ناجى راضى جرجس حبیب 2392667 كفـءكفـء6882011/06/27 معلم

احمد على ابو كبیر/الشھید مجند 2008/05/08 نادى  رسمى ثابت عوض 2392238 كفـءكفـء6892011/06/27 معلم

نزة قرار 2008/05/15 نادي شعبان عطیة ابراھیم 2149433 كفـءكفـء6902011/06/27 معلم

أبو بكر الصدیق 2008/06/27 نادیھ ادوارد ملك حنا 2220707 كفـءكفـء6912011/06/27 معلم

منفلوط التجاریة المشتركة 2009/02/28 نارمین روماني فھمي جورجي 2235326 كفـءكفـء6922011/02/28 معلم

2009/02/28 عبدالعواض محمود ب ناصر جمیل خالف سولایر 2237431 كفـءكفـء6932011/02/28 معلم

منفلوط الثانویةالصناعیة 2010/06/27 نانسى  نوار جابر زكى 2379475 كفـءكفـء6942011/06/27 معلم

بنى مجد االبتدائیة المشتركة 2008/02/14 نانسى جورجى خلیفة نخلة 2127403 كفـءكفـء6952011/03/01 معلم

روضة بنى عدى البحریة 2009/06/27 نانسى كامل بشاى حنا 2391648 كفـءكفـء6962011/06/27 معلم

منفلوط التجاریة المشتركة 2009/06/27 نانسي ادورد مسعد جرجس 2229568 كفـءكفـء6972011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

بنى مجد 2008/02/14 نانسي ایوب وھبھ فرج 2222049 كفـءكفـء6982011/02/14 معلم

بنى عدى االعدادیة الجدیدة بنات 2008/06/27 نانسي رفعت توفیق جرجس 2242263 كفـءكفـء6992011/06/27 معلم

الحواتكة 2008/02/14 نانسي عوني عزیز قلدس 2227186 كفـءكفـء7002011/02/14 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 نانسي محسن ولیم عبدالنور 2212866 كفـءكفـء7012011/06/27 معلم

بنى شعران 2009/06/27 ناھد صالح مصطفى عثمان 2258724 كفـءكفـء7022011/06/27 معلم

كوم بوھا 2009/02/28 ناھد عبدالرجال عبدالوھاب دمحم 2225377 كفـءكفـء7032011/02/28 معلم

بنى شقیر 2009/02/28 نبویھ فرغلي ثابت فرج 2231564 كفـءكفـء7042011/02/28 معلم

العزیة 2008/01/10 نبیل ناجح توفیق غالى 2218056 كفـءكفـء7052011/02/14 معلم

فصول العزیھ الثانویھ المشتركھ 2009/06/27 نبیل نادي نظیر جاد 2219729 كفـءكفـء7062011/06/27 معلم

ابراھیم محفوظ ث المشتركة 2009/02/28 نجاة رافت وھیب سدراك 2221476 كفـءكفـء7072011/02/14 معلم

الحریة للتعلیم االساسى بدمنھور 2009/06/27 نجاة عبدالرجال حسن سعید 2225234 كفـءكفـء7082011/06/26 معلم

بنى شقیر االبتدائیة بنین 2009/06/27 نجاح جالل فرغلى دمحم 2390767 كفـءكفـء7092011/06/26 معلم

عثمان بن عفان بالمندرة قبلى 2011/02/28 نجاح عبدالحمید احمد جادالكریم 2210420 كفـءكفـء7102011/02/14 معلم

الحواتكة 2009/02/28 نجاح عبدالعاطى سید محمود 2222301 كفـءكفـء7112011/02/28 معلم

أبو بكر الصدیق 2008/02/14 نجالء توفیق نور خلیل 2214033 كفـءكفـء7122011/02/14 معلم

الحواتكھ الثانویة التجاریة 2008/06/27 نجالء دانیال لبیب جرجس 2245110 كفـءكفـء7132011/06/27 معلم

بنى شقیر 2008/02/14 نجالء عبدالحمید عبد الرحمن عیسى 2216586 كفـءكفـء7142011/02/14 معلم
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روضة التحریر 2008/02/14 نجالء عبدهللا سلیم دمحم 2214524 كفـءكفـء7152011/02/14 معلم

الحواتكة 2008/02/14 نجالء فتحي عبدالسمیع دمحم 2222342 كفـءكفـء7162011/02/14 معلم

بنى عدى الوسطى 2008/06/27 نجوى ابراھیم احمد سید 2390489 كفـءكفـء7172011/06/27 معلم

العتامنة االبتدائیة بنات 2009/02/28 نجوى حاتم ابراھیم عبد اللطیف 2225278 كفـءكفـء7182011/02/14 معلم

الحواتكة بنات 2009/06/27 نجوى عبدالعظیم احمد عبدربھ 2229270 كفـءكفـء7192011/06/27 معلم

الحواتكة 2008/02/14 نجوي دمحم على دمحم 2224933 كفـءكفـء7202011/02/14 معلم

نزة قرار 2009/02/28 ندى سید عبدالعظیم عبدالحمید 2229457 كفـءكفـء7212011/02/28 معلم

سعد بن ابى وقاص 2009/02/14 نرجس زاخر مینا ابراھیم 2242024 كفـءكفـء7222011/02/14 معلم

بنى سند 2009/06/27 نرمین نبیل نظمى ابسخرون 2221500 كفـءكفـء7232011/06/27 معلم

2009/06/27 عبدالعواض محمود ب نسرین حسنى شفیق فھیم 2294888 كفـءكفـء7242011/06/27 معلم

المنفلوطى للتعلیم االساسى 2008/06/27 نسرین سمیر توفیق اقالدیوس 2241334 كفـءكفـء7252011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب ببنى رافع 2009/06/27 نسرین محروس عرفھ دمحم 2216825 كفـءكفـء7262011/06/27 معلم

حامد محمود بنى رافع 2009/06/27 نظمى ناجى جندى جبرة 2231693 كفـءكفـء7272011/06/27 معلم

خالد بن الولید ببنى عدى 2009/02/28 نعمات سید عبدالمنعم عبدالرحیم 2236191 كفـءكفـء7282011/02/28 معلم

روضة بنى عدى القبلیة التجریبیة 2008/02/28 نعمات عبد العال احمد دمحم 2232300 كفـءكفـء7292011/02/28 معلم

الحواتكة االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 نعمھ عبدالعظیم احمد عبدربھ 2225015 كفـءكفـء7302011/06/27 معلم

العتامنة االبتدائیة بنات 2009/02/14 نعمھ عبدالودود عبدالمنعم احمد 2213065 كفـءكفـء7312011/02/14 معلم
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كوم الدباینة المشتركة 2009/06/27 نعمھ على عثمان سید 2399195 كفـءكفـء7322011/06/27 معلم

شقیر المشتركة 2009/06/27 نعیمھ رمضان على احمد 2397365 كفـءكفـء7332011/06/26 معلم

الحواتكة 2008/06/22 نعیمھ سید حسن احمد 2219180 كفـءكفـء7342011/02/28 معلم

العزیة الجدیدة 2008/02/14 نفین برسوم فھمى بسكالس 2209283 كفـءكفـء7352011/02/14 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 نفین فرح نجیب خلیل 2233064 كفـءكفـء7362011/02/14 معلم

منفلوط االعدادیة الجدیدة بنین 2009/06/27 نھلھ حسنى امین سعید 2218110 كفـءكفـء7372011/06/27 معلم

الحریة للتعلیم األساسى 2009/02/28 نھى حسن عبده عبدالباقي 2220595 كفـءكفـء7382011/02/28 معلم

مدرسة الحسین بن على بالحواتكة 2009/02/14 نھى سعد محي الدین عثمان 2225287 كفـءكفـء7392011/02/14 معلم

فصول عرب بنى شقیر 2009/06/27 نھى سید خلیل دمحم 2213028 كفـءكفـء7402011/06/27 معلم

جحدم 2009/02/14 نور احمد دمحم عیسى 2229609 كفـءكفـء7412011/02/14 معلم

عرب العمایم الجدیدة 2009/07/07 نور الدین  دمحم  عبد النعیم عبد الحلیم 2394710 كفـءكفـء7422011/06/27 معلم

الجاولى االعدادیة المشتركة 2008/02/14 نورا بدر عبد الوھاب دمحم 2254972 كفـءكفـء7432011/02/14 معلم

بنى شقیر االبتدائیة بنین 2009/06/27 نورا محمود على محمود 2374245 كفـءكفـء7442011/06/27 معلم

عزبة شلقامى االبتدائیة 2009/02/28 نورالھدي دمحم عبدالناصر سید 2237092 كفـءكفـء7452011/02/28 معلم

روضة فاطمة الزھراء 2009/06/27 نورة محمود نصیر جیوشى 2377632 كفـءكفـء7462011/07/01 معلم

حلمى ماضى محمود بنى رافع 2009/06/27 نوره سعد تونى دمحم 2395815 كفـءكفـء7472011/06/27 معلم

عزبة حلیم 2009/06/27 نوره شعبان عبد الرحمن سالم 2390772 كفـءكفـء7482011/06/26 معلم
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االعدادیة الجدیدةبنات 2008/06/27 نوره عبدالعزیز عبدالحمید عبدالحافظ 2212922 كفـءكفـء7492011/06/27 معلم

الحواتكة بنات 2009/06/27 نوره عبدالنور بطرس ایوب 2221981 كفـءكفـء7502011/06/27 معلم

الشھید احمد عبد الصبور ام القصور 2009/06/27 نیرمین مجدى سامى جرجس 2214989 كفـءكفـء7512011/06/27 معلم

الجھاد بالعزیة 2009/02/28 نیفین امیر كامل جرجس 2227440 كفـءكفـء7522011/02/28 معلم

حامد محمود بنى رافع 2008/06/27 نیفین جرجس بسطا جرجس 2214856 كفـءكفـء7532011/06/27 معلم

الحواتكة 2009/02/28 نیفین فائق جرجس میخائیل 2222334 كفـءكفـء7542011/02/28 معلم

االعدادیة الجدیدةبنات 2009/06/27 نیفین ماھر سامي جرجس 2231626 كفـءكفـء7552011/06/27 معلم

سید راشد فتح هللا بنزلھ رمیح 2008/06/27 نیفین نبیل نظمي ابسخرون 2231482 كفـءكفـء7562011/06/27 معلم

العزیة 2008/02/14 نیفین یوسف لطیف یوسف 2218040 كفـءكفـء7572011/02/14 معلم

كوم بوھا للتعلیم األساسى 2009/02/14 ھاجر دمحم سید دمحم 2234158 كفـءكفـء7582011/02/14 معلم

الصھریج 2009/06/27 ھانى حنا حنین جرجس 2150294 كفـءكفـء7592011/06/27 معلم

العزیة 2009/02/14 ھانى زاھر بشرى جادهللا 2218062 كفـءكفـء7602011/02/14 معلم

بنى سند االعدادیة المشتركة 2009/06/27 ھانى زكریا داود سعد 2396973 كفـءكفـء7612011/06/27 معلم

كوم بوھا للتعلیم األساسى 2009/06/27 ھانى سمیر نخیل ایوب 2150339 كفـءكفـء7622011/06/27 معلم

بنى شقیر الجدیدة 2009/02/14 ھانى فتحى  كامل ملك 2129505 كفـءكفـء7632011/02/14 معلم

نجع مسعود االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 ھانى ویصا نعنوش حكیم 2227467 كفـءكفـء7642011/02/28 معلم

حامد محمود بنى رافع 2009/06/27 ھاني ایوب صادق توفیلس 2231753 كفـءكفـء7652011/06/27 معلم
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الجھاد بالعزیة 2009/02/14 ھاني جمیل میخا ثابت 2229647 كفـءكفـء7662011/02/14 معلم

بنى شعران 2009/06/27 ھاني حلیم بطرس فرج 2231368 كفـءكفـء7672011/06/27 معلم

عبد العواض محمود ع 2009/02/14 ھاني فرج هللا ابراھیم حنین 2231555 كفـءكفـء7682011/02/14 معلم

العزیھ االعدایھ الجدیده 2009/02/14 ھاني یسى لمعى جادالسید 2236483 كفـءكفـء7692011/02/14 معلم

ام المؤمنین بنات 2008/02/28 ھبة سلطان فھیم ملك 2137041 كفـءكفـء7702011/02/28 معلم

المدور المشتركة 2009/02/28 ھبھ احمد على حسین 2215722 كفـءكفـء7712011/02/28 معلم

العروبة االعدادیة بنزه قرار 2009/06/27 ھبھ احمد دمحم عبدالقادر 2241345 كفـءكفـء7722011/06/27 معلم

السالم باوالد علیو 2009/02/28 ھبھ افرایم قدموس كیرلس 2236186 كفـءكفـء7732011/02/28 معلم

عرب بنى شقیر االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 ھبھ الفي بباوي حنا 2229233 كفـءكفـء7742011/02/14 معلم

الوحدة العربیة ببنى شقیر 2009/06/27 ھبھ هللا دمحم  محفوظ احمد 2392653 كفـءكفـء7752011/06/27 معلم

بنى عدى الوسطى 2009/06/27 ھبھ حسنین عبدالغفور حسنین 2224776 كفـءكفـء7762011/06/27 معلم

منفلوط التجاریة المشتركة 2008/02/28 ھبھ حسین عبدالمجید احمد 2231422 كفـءكفـء7772011/02/28 معلم

مدرسة الحسین بن على بالحواتكة 2009/02/28 ھبھ سعید نخلھ واصف 2236421 كفـءكفـء7782011/02/28 معلم

عثمان احمد الثانویھ المشتركھ 2009/02/14 ھبھ عبدالعزیز احمد سلیمان 2228747 كفـءكفـء7792011/02/14 معلم

عزبة حلیم 2009/02/28 ھبھ فاروق دمحم جادالمولى 2215958 كفـءكفـء7802011/02/28 معلم

مدرسة الحسین بن على بالحواتكة 2009/02/28 ھبھ دمحم احمد عبدهللا 2221271 كفـءكفـء7812011/02/28 معلم

بنى عدى البحریة 2008/02/14 ھبھ مرزوق قطب سید 2237015 كفـءكفـء7822011/02/14 معلم
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بنى شقیر 2009/06/27 ھبھ مكرم صموئیل حبیب 2261167 كفـءكفـء7832011/06/27 معلم

المندرة قبلى المشتركة 2009/02/14 ھبھ نعیم راغب حبیب 2216853 كفـءكفـء7842011/02/14 معلم

خالد بن الولید ببنى عدى 2009/06/27 ھبھ یعقوب فوزي نص 2214549 كفـءكفـء7852011/06/27 معلم

خالد بن الولید ببنى عدى 2008/02/28 ھدى احمد عبدالمجید احمد 2223093 كفـءكفـء7862011/02/28 معلم

منفلوط التجاریة المشتركة 2009/02/28 ھدى على ثابت عبدالمجلى 2231580 كفـءكفـء7872011/02/28 معلم

ام القصور للتعلیم االساسى للبنات 2008/06/27 ھدى على شاكر عبدالحكیم 2214964 كفـءكفـء7882011/06/27 معلم

عرب العمایم االعدادیة 2009/06/27 ھشام مصطفى محمود عبدالحافظ 2156411 كفـءكفـء7892011/06/27 معلم

الحواتكة بنات 2009/06/27 ھالنھ سلیمان ابراھیم یوسف 2391656 كفـءكفـء7902011/06/27 معلم

روضة شھداء الثورة 2009/06/27 ھمت مصطفى عبدالحلیم دمحم 2222147 كفـءكفـء7912011/06/27 معلم

بنى عدى الوسطى 2009/02/28 ھناء حسن عبدالرحمن احمد 2228563 كفـءكفـء7922011/02/28 معلم

العزیھ االعدایھ الجدیده 2009/06/27 ھناء رسمى فوزي نصیر 2276314 كفـءكفـء7932011/06/27 معلم

بنى مجد االبتدائیة المشتركة 2008/02/28 ھناء صابر عبدالحلیم جودة 2222074 كفـءكفـء7942011/02/28 معلم

الثورة ببنى عدى البحریة 2009/02/28 ھناء عبد الھادى احمد دمحم 2252718 كفـءكفـء7952011/02/28 معلم

حلمى ماضى محمود بنى رافع 2009/02/28 ھناء عیسي نظیر یوسف 2232824 كفـءكفـء7962011/02/28 معلم

بنى عدى الوسطى 2009/06/27 ھناء فرح تاوضروس جرجس 2224763 كفـءكفـء7972011/06/27 معلم

روضة سراوه المشتركة 2009/06/27 ھناء دمحم كامل دمحم 2397102 كفـءكفـء7982011/06/27 معلم

كوم الدباینة المشتركة 2009/02/14 ھناء دمحم مرسي دمحم 2219456 كفـءكفـء7992011/02/14 معلم
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الكادر
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم محفوظ بالحوانكة 2009/02/28 ھناء نصرالدین شبیب احمد 2216018 كفـءكفـء8002011/02/28 معلم

المستقبل بجمریس 2009/06/27 ھند احمد محمود احمد 2222284 كفـءكفـء8012011/06/27 معلم

عمرو بن العاص االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 ھند صموئیل بشري ذكي 2224072 كفـءكفـء8022011/02/14 معلم

سكرة 2009/02/28 ھند عبد الجابر دمحم 2254975 كفـءكفـء8032011/02/28 معلم

العتامنھ الثانویھ المشتركھ 2009/02/14 ھند دمحم على رضوان 2216533 كفـءكفـء8042011/02/14 معلم

بنى شعران 2009/06/27 ھولمز ھنائى عیاد قریاقص 2188827 كفـءكفـء8052011/06/27 معلم

مدرسة الحسین بن على بالحواتكة 2008/02/28 ھویدا سعد عبدالسالم مرزوق 2221418 كفـءكفـء8062011/02/28 معلم

فاطمة الزھراء  ب 2009/02/28 ھویدا على ابراھیم سیمون 2218173 كفـءكفـء8072011/02/28 معلم

أبو بكر الصدیق 2008/06/27 ھویدا دمحم علم الدین صالح 2388711 كفـءكفـء8082011/06/27 معلم

الشھید عنتر بالصھریج 2009/02/14 ھویدا محمود دمحم على 2219461 كفـءكفـء8092011/02/14 معلم

بنى شقیر 2009/02/14 ھویدا مرزوق رزق عبد المالك 2232903 كفـءكفـء8102011/02/14 معلم

روضة المندرة قبلى 2009/06/27 ھویدا یحیى محروس  على 2380047 كفـءكفـء8112011/06/27 معلم

نزه قرار الجدیدة 2008/06/27 ھیام یحى دمحم طایع 2401242 كفـءكفـء8122011/06/27 معلم

بنى شقیر 2009/02/14 ھیثم رفیق عبد الحافظ كتبى 2232552 كفـءكفـء8132011/02/14 معلم

ام القصور المشتركة 2008/02/28 ھیدى نشأت ثابت جرجس 2230679 كفـءكفـء8142011/02/28 معلم

النیل المشتركة بالحواتـكة 2009/02/14 ھیدي انور نصیف میخائیل 2219767 كفـءكفـء8152011/02/14 معلم

الشھید عنتر بالصھریج 2009/06/27 وائل  وصفى فتحى جاد 2387817 كفـءكفـء8162011/06/27 معلم
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منفلوطاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید عنتر بالصھریج 2009/02/14 وائل رشدي خلھ حنس 2219460 كفـءكفـء8172011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب ببنى رافع 2009/02/14 وائل مینا بشارة مینا 2216857 كفـءكفـء8182011/02/14 معلم

مصطفى كامل بام القصور 2009/06/27 وجدي رشدي رزق هللا تادرس 2147683 كفـءكفـء8192011/06/27 معلم

فصول عرب بنى شقیر 2008/06/27 وردة محروس دمحم قناوى 2275461 كفـءكفـء8202011/06/27 معلم

الجدیدة بنات بمنفلوط 2008/02/14 ورده محسب حسن على 2237165 كفـءكفـء8212011/02/14 معلم

ام القصور للتعلیم االساسى للبنات 2008/05/12 وسیم فتحى عبدهللا عبید 2214958 كفـءكفـء8222011/06/27 معلم

الحریة للتعلیم االساسى بدمنھور 2009/06/27 وفاء  صبحى زكى عبد هللا 2287040 كفـءكفـء8232011/06/27 معلم

أم القصور الثانویة 2008/06/27 وفاء احمدفخرى عبد السالم دمحم ریان 2219468 كفـءكفـء8242011/06/27 معلم

الجھاد بالعزیة 2008/05/03 وفاء بطرس نظیر جاد 2236415 كفـءكفـء8252011/02/28 معلم

نزة قرار االبتدائیة 2009/06/27 وفاء جادالرب احمد عبدالعال 2229394 كفـءكفـء8262011/06/27 معلم

جمال عبد الناصر  الرسمیة للغات 2008/02/14 وفاء روماني فھمي جورجي 2235312 كفـءكفـء8272011/02/14 معلم

الحواتكة 2008/02/28 وفاء سلیم احمد سالم 2222338 كفـءكفـء8282011/02/28 معلم

عرب العمایم االعدادیة 2009/02/28 وفاء سید رمضان دمحم 2231566 كفـءكفـء8292011/02/28 معلم

النیل المشتركة بالحواتـكة 2008/06/27 وفاء سید على سید 2224960 كفـءكفـء8302011/06/27 معلم

مصطفى كامل بام القصور 2009/02/28 وفاء ظریف توفیق دوس 2227393 كفـءكفـء8312011/02/28 معلم

الطلیعة بالعتامنة 2009/06/27 وفاء عبد العظیم حامدو مصطفى 2401372 كفـءكفـء8322011/06/27 معلم

كوم بوھا 2009/06/27 وفاء عبدالحلیم على دمحم 2397376 كفـءكفـء8332011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

منفلوط الثانویةالصناعیة 2009/06/27 وفاء عالم عبدالمختار عبدالفضیل 2229130 كفـءكفـء8342011/06/27 معلم

الشھید أحمد عبدالحمید العیاط ث بنین 2010/07/07 وفاء على ابراھیم دمحم 2216685 كفـءكفـء8352012/07/07 ماجیستیرمعلم

فصول ملحقة ببنى رافع المشتركة 2008/06/27 وفاء على محمود حسن 2237230 كفـءكفـء8362011/06/27 معلم

فصول عرب بنى شقیر 2009/06/27 وفاء دمحم حسن عبدالفضیل 2392703 كفـءكفـء8372011/06/27 معلم

روضة شھداء الثورة 2009/06/27 وفاء مكرم دانیال اندراوس 2236308 كفـءكفـء8382011/06/27 معلم

العروبة االعدادیة بنزه قرار 2008/06/27 وفاء نادى احمد قاید 2229164 كفـءكفـء8392011/06/27 معلم

الشھید عنتر بالصھریج 2009/02/14 والء ابراھیم عوف حسین 2219466 كفـءكفـء8402011/02/14 معلم

السالم االعدادیة بالحواتكة 2009/06/27 والء احمدالرفاعى شحاتھ على 2400988 كفـءكفـء8412011/06/27 معلم

بنى مجد االبتدائیة المشتركة 2008/06/27 والء حسان سعید حسن 2399952 كفـءكفـء8422011/06/27 معلم

بنى مجد 2008/06/27 والء عبد الحكیم دمحم رستم 2392185 كفـءكفـء8432011/06/27 معلم

الجدیدة بنات بمنفلوط 2008/06/27 والء عبد الرحمن محمود عبد الستار 2393967 كفـءكفـء8442011/06/27 معلم

عزبة شلقامى االبتدائیة 2009/02/14 والء على وھبھ دسوقى 2237084 كفـءكفـء8452011/02/14 معلم

نزة قرار 2009/06/27 والء دمحم احمد قطب 2229469 كفـءكفـء8462011/06/27 معلم

الحواتكھ الثانویة التجاریة 2009/02/14 وھیب لویز وھیب خلھ 2219442 كفـءكفـء8472011/02/14 معلم

صالح عبد الصبور بنین 2009/02/28 یاسر بدري على عبدالرحمن 2222350 كفـءكفـء8482011/02/28 معلم

أم القصور الثانویة 2008/05/07 یاسر شھدي ذكى عبدالمسیح 2218216 كفـءكفـء8492011/06/27 معلم

بنى شقیر ع الجدیدة 2009/06/27 یاسر عباس جمعة قطب 2269840 كفـءكفـء8502011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة
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المؤھل 
األعلي

العتامنة االبتدائیة بنین 2009/06/27 یاسر دمحم عبدالمعز عطا 2225251 كفـءكفـء8512011/06/27 معلم

منفلوط التجاریة المشتركة 2007/12/25 یوحنا فتحي جرجس حنا 2236339 كفـءكفـء8522011/02/14 معلم

السالم باوالد علیو 2009/02/28 یوستینا مجدي نسیم حنین 2231408 كفـءكفـء8532011/02/28 معلم

حامد محمود بنى رافع 2009/06/27 یوسف بولس ذكي بولس 2231758 كفـءكفـء8542011/06/27 معلم

عرب العمایم الجدیدة 2009/06/27 یوسف شعبان عطیھ ابراھیم 2225200 كفـءكفـء8552011/06/27 معلم

السالم باوالد علیو 2008/05/12 یوسف كرم حكیم عبید 2231443 كفـءكفـء8562011/06/27 معلم
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تاریخ 
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ابو تیجاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو بكر عزمى 2009/06/27 اسماء  جمال مصطفى  سید 2235867 كفـءكفـء12011/06/27 أمین مكتبة

جمال العطیفى الثانویھ بنین بابوتیج 2009/06/27 سماح عزت كامل قطب 2234059 كفـءكفـء22011/06/27 أمین مكتبة

عثمان بن عفان االبتدائیة 2007/12/27 اسعد منیر مسعد حبیب 2232203 كفـءكفـء32011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

باقور االعدادیة المشتركة 2008/06/27 أمل دمحم عبد الحمید عبد العزیز 2235561 كفـءكفـء42011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الفلیو اإلبتدائیة 2008/05/08 خلف  دمحم  شعبان  عبدالرحمن 2234163 كفـءكفـء52011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

دمحم یونس القاضي اإلعدادیة بنات بالنخیلة 2008/06/27 سامیھ ثابت شاكر مرزوق 2234033 كفـءكفـء62011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2009/06/27 عالء ھالل جاد فام 2235636 كفـءكفـء72011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

بنى سمیع المسائیة 2008/05/08 عمر عبد الحكیم دمحم سید 2235463 كفـءكفـء82011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الزیرة االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 دمحم  سید  دمحم سید 2235731 كفـءكفـء92011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

بنى سمیع الثانویة المشتركة 2009/06/27 دمحم عبد العظیم دمحم دمحم 2235868 كفـءكفـء102011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الزرابى الثانویة المشتركة 2008/05/10 دمحم عبد العظیم محمود احمد 2235318 كفـءكفـء112011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

م.الشاعر محمود حسن اسماعیل ث 2008/05/10 دمحم عبد المنعم دمحم احمد 2235650 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

البالیزة الجدیدة 2009/06/27 مدحت  عبدالمجید  عبدالعال أحمد 2235369 كفـءكفـء132011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

نزلة باقور االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 مسعد سیدھم مسعد خلیل 2234020 كفـءكفـء142011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

خالد بن الولید 2009/06/27 مصطفى دمحم عبدالعال عبدالحافظ 2235875 كفـءكفـء152011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

عمر بن الخطاب االعدادیة المشتركة 2009/06/27 میكل منصور بخیت سعد 2235334 كفـءكفـء162011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

دوینة االعدادیة المشتركة 2009/02/14 اسماء احمد دمحم عبدالحلیم 2233615 كفـءكفـء172011/02/14 أخصائى نفسى
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نزلة باقور االعدادیة 2008/02/28 اسماء حسن دمحم ابوزید 2233584 كفـءكفـء182011/02/28 أخصائى نفسى

مصطفى محمود یونس ث بنات بابوتیج.د 2009/02/14 ایریني ناصر خلف هللا جید 2233717 كفـءكفـء192011/02/14 أخصائى نفسى

النیل االبتدائیة المشتركة 2008/02/14 ایمان صابر رفاعى حسین 2235756 كفـءكفـء202011/02/14 أخصائى نفسى

االمام على بن ابى طالب بابوتیج 2008/02/14 ایمان كامل سلیمان عیاد 2233779 كفـءكفـء212011/02/14 أخصائى نفسى

االمام على بن ابى طالب بابوتیج 2008/02/14 تیسیر محمود زكى  على 2233904 كفـءكفـء222011/02/14 أخصائى نفسى

دوینھ االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 رانده فاروق عطاهللا بشاي 2233695 كفـءكفـء232011/02/14 أخصائى نفسى

اإلعدادیة الحدیثة بنات بأبوتیج 2009/02/28 رحاب دمحم احمد السكرى 2232160 كفـءكفـء242011/02/28 أخصائى نفسى

مدرسة المسعودى االعدادیة المشتركة 2009/06/27 رشا مرتجى عویضھ عوض 2232602 كفـءكفـء252011/06/27 أخصائى نفسى

دوینة االعدادیة المشتركة 2008/02/14 سامیھ فوزى بباوى میخائیل 2235672 كفـءكفـء262011/02/14 أخصائى نفسى

الزیرة االعدادیة المشتركة 2008/06/27 سناء  حامد  صدیق  حامد 2235613 كفـءكفـء272011/06/27 أخصائى نفسى

دوینة االعدادیة المشتركة 2009/02/14 شادیة زكریا علي فرغلي 2233644 كفـءكفـء282011/02/14 أخصائى نفسى

فاطمة الزھراء االعدادیة بأبوتیج 2009/02/28 صفاء حسین موسى عمران 2233876 كفـءكفـء292011/02/28 أخصائى نفسى

االمام على بن ابى طالب بابوتیج 2008/02/14 فاطمة الزھراء ھالل دمحم مرزوق 2235424 كفـءكفـء302011/02/14 أخصائى نفسى

باقور االعدادیة المشتركة 2008/05/10 فراج رمضان احمد فراج 2235400 كفـءكفـء312011/06/27 أخصائى نفسى

السفیر حسن جاد الحق ع 2009/02/14 نانسي فاروق عطاهللا بشاي 2233710 كفـءكفـء322011/02/14 أخصائى نفسى

عمر مكرم االبتدائیة بدوینة 2009/06/27 نیفین سمیر زكرى جرس 2232811 كفـءكفـء332011/06/27 أخصائى نفسى

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات بالنخیلة 2009/02/14 ھناء جابر دمحم حسن 2235627 كفـءكفـء342011/02/14 أخصائى نفسى
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نزلة باقور االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 ھناء مصطفى دمحم عامر 2235471 كفـءكفـء352011/02/28 أخصائى نفسى

جمیل ابو عقرب االعدادیة الرسمیة للغات 2008/02/14 وسام دمحم فراج دمحم 2235408 كفـءكفـء362011/02/14 أخصائى نفسى

االمام على بنزلة باقور 2008/06/27 ابتسام عبدالاله دمحم حسن 2235878 كفـءكفـء372011/06/27 أخصائى اجتماعى

بنى سمیع الصباحیة 2008/06/27 ازھار عبد المنطلب دمحم حسن 2233476 كفـءكفـء382011/06/27 أخصائى اجتماعى

االقادمة الحدیثة 2009/06/27 ایرینى نشات مرید عازر 2233809 كفـءكفـء392011/06/27 أخصائى اجتماعى

باقور االبتدائیة المشتركة 2008/06/27 سحر محمود على نصر 2233999 كفـءكفـء402011/06/27 أخصائى اجتماعى

الخلفاء الراشدین بدوینة 2008/06/27 شیرین  محمود  ابراھیم  عبدالعال 2235873 كفـءكفـء412011/06/27 أخصائى اجتماعى

نزلة ابو كعب األبتدائیة 2008/06/27 شیماء عالء دمحم راشد 2235482 كفـءكفـء422011/06/27 أخصائى اجتماعى

باقور اإلبتدائیة الجدیدة 2008/06/27 صفاء عبدالحمید على دمحم 2232570 كفـءكفـء432011/06/27 أخصائى اجتماعى

فاطمة الزھراء االعدادیة بأبوتیج 2008/06/27 غادة فؤاد دمحم دمحم 2235604 كفـءكفـء442011/06/27 أخصائى اجتماعى

دوینة االعدادیة المشتركة 2008/06/27 ھبھ عبدالكریم عبدالعال دمحم 2235814 كفـءكفـء452011/06/27 أخصائى اجتماعى

باقور الثانویة المشتركة 1993/09/01 احمد محمود سند ھدیة 73314 كفـءكفـء462009/01/25 معلم أول أ

جمال العطیفى الثانویھ بنین بابوتیج 2000/09/03 حنفى محمود زكى محفوظ 81035 كفـءكفـء472012/05/27 دكتوراهمعلم أول

االقباط اإلبتدائیة المشتركة بأبوتیج 1997/09/01 نیفین منصور بخیت سعد 83654 كفـءكفـء482009/01/25 معلم أول

نزلة دوینة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 ابتسام فتحي عیاد سعد 2233941 كفـءكفـء492011/06/27 معلم

مدرسة الفلیو االعدادیة المشتركة 2009/06/27 ابتسام ھارون صادق یسى 2234125 كفـءكفـء502011/06/27 معلم

باقور االعدادیة المشتركة 2009/06/27 ابراھیم  ضاحى عالم رشوان 2235211 كفـءكفـء512011/06/27 معلم
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دكران اإلعدادیة بنین 2009/02/28 ابراھیم راشد على منصور 2235810 كفـءكفـء522011/02/28 معلم

باقور الثانویة المشتركة 2009/06/27 أبراھیم مختار رفاعى عبد السمیع 2235762 كفـءكفـء532011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب بباقور 2009/02/14 ابراھیم ھالل سمعان قلدس 2232404 كفـءكفـء542011/02/14 معلم

باقور االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 احالم دمحم سید ابراھیم 2233819 كفـءكفـء552011/02/28 معلم

روضة الشھید خلیفة جارحى بالنخیلة 2008/06/27 احالم دمحم عبدالرحیم عارف 2232733 كفـءكفـء562011/06/27 معلم

م.الشاعر محمود حسن اسماعیل ث 2009/06/27 احمد  عزت دمحم حسن 2297904 كفـءكفـء572011/06/27 معلم

امیر المؤمنین االبتدائیة بالنخیلة 2009/06/27 احمد ابراھیم احمد دمحم 2232346 كفـءكفـء582011/06/27 معلم

ابوالحارث االعدادیة 2009/02/28 احمد احمد سید ابوحمده 2235515 كفـءكفـء592011/02/28 معلم

السفیر حسن جاد الحق ع 2009/02/14 احمد ثابت علي دمحم 2233763 كفـءكفـء602011/02/14 معلم

دكران اإلعدادیة بنین 2008/05/10 احمد جالل كامل عبد الاله 2235554 كفـءكفـء612011/06/27 معلم

القومیة العربیة االبتدائیة المشتركة بدوینة 2009/06/27 احمد حسین فھمى ابراھیم 2396020 كفـءكفـء622011/06/27 معلم

البالیزة القدیمة 2009/02/28 احمد زكریا امبابى دیاب 2235274 كفـءكفـء632011/02/28 معلم

الشیخ احمد حسن الباقورى 2008/05/08 أحمد سلیمان حسین سلیمان 2235535 كفـءكفـء642011/06/27 معلم

السفیر حسن جاد الحق ع 2009/02/14 أحمد سمیر دمحم عبد العال 2235656 كفـءكفـء652011/02/14 معلم

نزلة باقور االعدادیة 2009/02/14 أحمد سید أحمد بخیت 2235801 كفـءكفـء662011/02/14 معلم

ھمام حسین بالنخیلة 2009/06/27 احمد سید احمد دمحم 2235570 كفـءكفـء672011/06/27 معلم

مدرسة ابو خرص االعدادیة 2007/12/26 احمد على حسن منصور 2232718 كفـءكفـء682011/02/14 معلم
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دكران اإلعدادیة بنین 2009/06/27 احمد على عبد الرحیم محمود 2235566 كفـءكفـء692011/06/27 معلم

الزرابى االعدادیة المشتركة 2008/05/07 احمد عمرخطاب خطاب شحاتة 2235338 كفـءكفـء702011/06/27 معلم

مدرسة ابو خرص االعدادیة 2009/06/27 احمد عید دمحم فرغلى 2235555 كفـءكفـء712011/06/27 معلم

البالیزة القدیمة 2009/06/27 احمد دمحم سید احمد 2235542 كفـءكفـء722011/06/27 معلم

نزلة باقور االعدادیة 2009/06/27 احمد دمحم محمود دمحم 2235359 كفـءكفـء732011/06/27 معلم

نزلة باقور االعدادیة 2009/02/14 احمد محمود احمد مھران 2232464 كفـءكفـء742011/02/14 معلم

المسعودى االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 احمد محمود عبد العال فرغلى 2232447 كفـءكفـء752011/02/14 معلم

االمام على بنزلة باقور 2009/02/14 احمد محمود دمحم عثمان 2235675 كفـءكفـء762011/02/14 معلم

الزرابى االعدادیة بنین 2009/06/27 احمد مصطفى دمحم محمود 2235534 كفـءكفـء772011/06/27 معلم

مدرسة المسعودى االعدادیة المشتركة 2009/02/28 اخالص ابوزید عطیھ فانوس 2232612 كفـءكفـء782011/02/28 معلم

الروضة االبتدائیة بباقور 2008/02/28 اخالص احمد محمود احمد 2233762 كفـءكفـء792011/02/28 معلم

الروضة االبتدائیة بباقور 2009/02/28 ازھار مختار دمحم ھدیة 2234140 كفـءكفـء802011/02/28 معلم

العاشر من رمضان 2009/02/28 اسحق  كرم  وھیب ابراھیم 2232714 كفـءكفـء812011/02/28 معلم

نزلة باقور االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 اسماء ابوبكر حسین محمود 2235897 كفـءكفـء822011/02/28 معلم

محمود باشا سلیمان النسیجیة 2009/04/01 اسماء امین كامل على 2235336 كفـءكفـء832011/06/27 معلم

طھ حسین االبتدائیة ببنى سمیع 2009/06/27 أسماء جمال رفاعى سید 2234045 كفـءكفـء842011/06/27 معلم

ھمام حسین بالنخیلة 2009/02/28 اسماء عبد الموجود حسن سلیمان 2235603 كفـءكفـء852011/02/28 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ابو تیجاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الزرابى االبتدائیة المشتركة 2008/02/14 اسماء عبدالاله دمحم صالح 2234005 كفـءكفـء862011/02/14 معلم

روضة أمیر المومنین بالنخیلة 2009/02/14 اسماء عثمان مرعى عبد المجید 2235959 كفـءكفـء872011/02/14 معلم

الروضة االبتدائیة بباقور 2009/02/28 اسماء على احمد حسن 2232492 كفـءكفـء882011/02/28 معلم

نزلة باقور االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 اسماء فولى عبدالسالم احمد 2235464 كفـءكفـء892011/02/14 معلم

دوینة االعدادیة المشتركة 2008/06/27 اسماء كمال سید عبدالعال 2233624 كفـءكفـء902011/06/27 معلم

الوحدة المجمعة بالزرابي 2009/02/28 اسماء دمحم عبد الرحیم دمحم 2233962 كفـءكفـء912011/02/28 معلم

مدرسة المسعودى االعدادیة المشتركة 2009/06/27 اسماء دمحم عبد المجید دمحم 2232574 كفـءكفـء922011/06/27 معلم

باقور االعدادیة المشتركة 2009/06/27 أسماء دمحم على عبد الرحمن 2235238 كفـءكفـء932011/06/27 معلم

اسامة بن زید االبتدائیة 2008/02/28 اسماء دمحم موسى على 2232591 كفـءكفـء942011/02/28 معلم

االقادمة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 اسماء مصطفى  شاكر مصطفى 2235450 كفـءكفـء952011/06/27 معلم

باقور االعدادیة المشتركة 2008/02/28 اسماء ھدیة عبد المعتمد احمد 2233649 كفـءكفـء962011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب بالنخیلة 2009/02/28 اسماعیل  احمد  سید قناوى 2235977 كفـءكفـء972011/02/28 معلم

الروضة االبتدائیة بباقور 2009/06/27 افراج على سالمان احمد 2188567 كفـءكفـء982011/06/27 معلم

روضة البالیزة اإلبتدائیة الحدیثة 2009/06/27 اقبال  عبدالعزیز  مصطفى عمران 2234042 كفـءكفـء992011/06/27 معلم

حاجر دكران االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 اقالدیوس حشمت ودیع عزیز 2233554 كفـءكفـء1002011/06/27 معلم

الزرابى االعدادیة المشتركة 2008/01/18 الحسینى دمحم سید مصطفى 2232660 كفـءكفـء1012011/02/28 معلم

الشیخ احمد حسن الباقورى 2008/06/27 الھام احمد حسین عمر 2234080 كفـءكفـء1022011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ابو تیجاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دوینھ االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 الھام كمال شاكر جریس 2233647 كفـءكفـء1032011/02/14 معلم

الروضة االبتدائیة بباقور 2009/06/27 امال حسن دمحم محمود 2234085 كفـءكفـء1042011/06/27 معلم

دكران االعدادیة المشتركة 2009/06/27 امال فایز كامل غطاس 2235864 كفـءكفـء1052011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق بباقور 2009/06/27 امال دمحم سید نصر 2233567 كفـءكفـء1062011/06/27 معلم

العاشر من رمضان 2009/02/28 امال مناع رفاعى مناع 2232596 كفـءكفـء1072011/02/28 معلم

البالیزة الجدیدة 2008/06/27 امانى  ولیم  كامل  رزق 2235335 كفـءكفـء1082011/06/27 معلم

البالیزة القدیمة 2008/06/27 امانى عبد المالك سید عبد الرحیم 2235556 كفـءكفـء1092011/06/27 معلم

بنى سمیع الثانویة المشتركة 2008/02/14 امانى عبدالكریم عبدالعال دمحم 2232192 كفـءكفـء1102011/02/14 معلم

جمال العطیفى الثانویھ بنین بابوتیج 2009/06/27 امانى مجدى شفیق جرجس 2235258 كفـءكفـء1112011/06/27 معلم

روضة باقور المشتركة 2008/06/27 أمانى دمحم سید سالم 2233977 كفـءكفـء1122011/06/27 معلم

باقور الثانویة المشتركة 2008/02/14 امانى ھاشم احمد دمحم 2236499 كفـءكفـء1132011/07/31 معلم

نزلة دوینة االبتدائیة 2008/02/28 اماني عبادهللا دمحم حسن 2235208 كفـءكفـء1142011/02/28 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات بالنخیلة 2008/06/27 اماني مكرم مكین مؤنس 2260556 كفـءكفـء1152011/06/27 معلم

مدرسة المسعودى االعدادیة المشتركة 2009/02/28 امجد فؤاد دانیال بسخرون 2236004 كفـءكفـء1162011/02/28 معلم

طھ حسین ع بنین 2009/02/14 امجد مجدى شفیق جرجس 2235947 كفـءكفـء1172011/02/14 معلم

روضة العمید جمال ھاشم ھمام بالنخیلة 2008/02/14 امل احمد عبدالعال احمد 2235952 كفـءكفـء1182011/02/14 معلم

دوینھ االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 امل جاد الكریم احمد رفاعى 2233611 كفـءكفـء1192011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ابو تیجاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

باقور االعدادیة المشتركة 2008/06/27 امل ربیعى احمد عبدالعال 2331778 كفـءكفـء1202011/06/27 معلم

الفلیو اإلبتدائیة 2008/02/28 امل صالح سید دمحم 2232433 كفـءكفـء1212011/02/28 معلم

الشھید جعفر بالنخیلة 2008/02/28 امل عادل رزق الـلھ جندى 2233949 كفـءكفـء1222011/02/28 معلم

االقادمة االعدادیة المشتركة 2008/06/27 أمل عبد الباسط خالد أحمد 2235470 كفـءكفـء1232011/06/27 معلم

روضة جمیل ابو عقرب الرسمیة للغات 2008/02/14 امل عبدالعظیم سید عبد الحافظ 2232564 كفـءكفـء1242011/02/14 معلم

نزلة باقور االبتدائیة المشتركة 2008/06/27 امل دمحم عبد الوھاب دمحم 2235352 كفـءكفـء1252011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب بباقور 2008/02/28 امل محمود توفیق مھران 2232380 كفـءكفـء1262011/02/28 معلم

ابو الحارث االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 آمنة دمحم  أحمد  على 2233458 كفـءكفـء1272011/02/28 معلم

باقور االعدادیة المشتركة 2009/06/27 امیر الیون نجیب قلتھ 2235268 كفـءكفـء1282011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب بباقور 2008/06/27 امیرة احمد توفیق مھران 2234010 كفـءكفـء1292011/06/27 معلم

جمیل ابو عقرب االعدادیة الرسمیة للغات 2009/06/27 امیرة عصمت محمود عبدالحمید 2235277 كفـءكفـء1302011/06/27 معلم

باقور االعدادیة المشتركة 2009/06/27 امیرة دمحم عبد الحمید دمحم 2245500 كفـءكفـء1312011/06/27 معلم

القومیة العربیة االبتدائیة المشتركة بدوینة 2009/02/28 امیره دمحم على حسین 2232319 كفـءكفـء1322011/02/28 معلم

بنى سمیع الثانویة المشتركة 2009/06/27 إمیل حنا حنا واصف 2236031 كفـءكفـء1332011/06/27 معلم

امیر المؤمنین االبتدائیة بالنخیلة 2009/02/14 امیمھ رشاد ابراھیم احمد 2232675 كفـءكفـء1342011/02/14 معلم

السفیر حسن جاد الحق ع 2008/02/14 انتصار جاد عبدالحفیظ احمد 2233494 كفـءكفـء1352011/02/14 معلم

األقباط اإلعدادیة بنات بأبوتیج 2009/06/27 انجى  نشأت  مرید  عازر 2235351 كفـءكفـء1362011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

خالد بن الولید ع بنین بالنخیلة 2008/02/14 ایرین  عفت  ریاض  ویصا 2235710 كفـءكفـء1372011/02/14 معلم

بنى سمیع الثانویة المشتركة 2009/02/14 ایرینى  عبده موسى  حنین 2235631 كفـءكفـء1382011/02/14 معلم

البالیزة القدیمة 2009/02/14 ایفا غبلایر فایز غبلایر 2235266 كفـءكفـء1392011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات بالنخیلة 2009/06/27 ایفون ریاض صادق عبدالمالك 2235821 كفـءكفـء1402011/06/27 معلم

الروضة االبتدائیة بباقور 2009/06/27 ایمان  ثابت ھاشم محمود 2234119 كفـءكفـء1412011/06/27 معلم

نزلة دوینة االبتدائیة 2009/02/14 ایمان  سید عبدالحافظ دمحم 2234007 كفـءكفـء1422011/02/14 معلم

الروضة االبتدائیة بباقور 2008/02/28 ایمان  یسرى جرجس عوض 2234097 كفـءكفـء1432011/02/28 معلم

دكران اإلعدادیة بنین 2009/06/27 ایمان ابوبكر حسین محمود 2235738 كفـءكفـء1442011/06/27 معلم

م.الشاعر محمود حسن اسماعیل ث 2009/06/27 ایمان ثروت فھیم عبد المالك 2232473 كفـءكفـء1452011/06/27 معلم

باقور الثانویة المشتركة 2009/06/27 ایمان حسن دمحم حسن 2146306 كفـءكفـء1462011/06/27 معلم

الزیرة االعدادیة المشتركة 2008/02/14 ایمان حلمى مصطفى عبدالرحمن 2235425 كفـءكفـء1472011/02/14 معلم

نزلة ابو كعب األبتدائیة 2008/02/28 ایمان ربیع محمود سید 2235371 كفـءكفـء1482011/02/28 معلم

روضة باقور المشتركة 2008/02/14 ایمان رمضان عبدالعزیز دمحم 2235957 كفـءكفـء1492011/02/14 معلم

نزلة باقور االعدادیة 2008/02/28 ایمان سعد حسن عثمان 2235394 كفـءكفـء1502011/02/28 معلم

دكران االعدادیة المشتركة 2009/06/27 ایمان سید حسن سید 2235593 كفـءكفـء1512011/06/27 معلم

االقادمة الحدیثة 2009/02/28 ایمان شحاتھ دمحم صالح 2233767 كفـءكفـء1522011/02/28 معلم

روضة أمیر المومنین بالنخیلة 2008/06/27 ایمان عبد هللا دمحم على 2232549 كفـءكفـء1532011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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٢٠١٤-٢٠١٥ 
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المؤھل 
األعلي

ھمام حسین بالنخیلة 2009/06/12 ایمان على عبد الحلیم على 2235616 كفـءكفـء1542011/05/09 معلم

عمر بن الخطاب بالنخیلة 2009/02/28 ایمان علي حماد علي 2235983 كفـءكفـء1552011/02/28 معلم

نزلة ابو كعب األبتدائیة 2009/02/28 ایمان عنتر دمحم عبدالعاطي 2235388 كفـءكفـء1562011/02/28 معلم

ابو بكر الصدیق بباقور 2008/02/28 ایمان دمحم عبدهللا عبد الرحیم 2233492 كفـءكفـء1572011/02/28 معلم

الروضة االبتدائیة بباقور 2009/02/28 ایمان محمود صبره علیوه 2232373 كفـءكفـء1582011/02/28 معلم

االقادمة االعدادیة المشتركة 2009/02/14 ایمن  مرزق حكیم  نصر 2235402 كفـءكفـء1592011/02/14 معلم

البالیزة الجدیدة 2009/06/27 ایمن  ھشام  سقاو نایل 2235327 كفـءكفـء1602011/06/27 معلم

دوینھ االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 ایمن حسن حسین عبدالرحمن 2224773 كفـءكفـء1612011/02/14 معلم

دكران اإلعدادیة بنین 2009/02/28 ایمن دمحم مجلى عبد النعیم 2235978 كفـءكفـء1622011/02/28 معلم

القومیة العربیة االبتدائیة المشتركة بدوینة 2009/06/27 ایناس  لطفى  قلتھ جاد هللا 2233981 كفـءكفـء1632011/06/27 معلم

فصول دوینھ الثانویھ المشتركھ 2006/04/14 ایھاب ثابت فرح زاخر 89825 كفـءكفـء1642011/02/14 معلم

البالیزة القدیمة 2009/02/28 باسم عزیز شحاتھ جید 2235513 كفـءكفـء1652011/02/28 معلم

دكران االعدادیة المشتركة 2009/06/27 باسم لطفي دانیال حنا 2235600 كفـءكفـء1662011/06/27 معلم

الروضة االبتدائیة بباقور 2009/06/27 بثینھ ابراھیم حمدان ابراھیم 2232309 كفـءكفـء1672011/06/27 معلم

ابو الحارث االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 بدریة  صابر  على  حمودة 2233499 كفـءكفـء1682011/02/28 معلم

الشیخ احمد حسن الباقورى 2009/02/28 بسالیوس ناجي بسالیوس مسعد 2234079 كفـءكفـء1692011/02/28 معلم

باقور االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 بسمة خلیفة حفنى خلیل 2233806 كفـءكفـء1702011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

دكران االعدادیة المشتركة 2009/06/27 بھاء عبده موسى حنین 2244536 كفـءكفـء1712011/06/27 معلم

البالیزة اإلبتدائیة الحدیثة 2009/06/27 بھاء عدلى  ثابت بطرس 2233818 كفـءكفـء1722011/06/27 معلم

الزرابى للتعلیم االساسى 2009/02/28 بوسى لحظى ویصا ایوب 2191001 كفـءكفـء1732011/02/28 معلم

المرحوم العمید جمال ھاشم ھمام 2009/02/28 بوسي عبدالرحیم سید طھ 2235974 كفـءكفـء1742011/02/28 معلم

جمیل أبو عقرب االبتدائیة الرسمیة للغات 2009/02/14 بیتر انسى ثروت ونیس مترى 2232296 كفـءكفـء1752011/02/14 معلم

ابو بكر الصدیق بباقور 2008/02/28 تھانى على قطب أحمد 2233456 كفـءكفـء1762011/02/28 معلم

مدرسة المسعودى االعدادیة المشتركة 2008/02/14 ثناء نبیل ذكا بطرس 2233934 كفـءكفـء1772011/02/14 معلم

ھمام حسین بالنخیلة 2009/02/14 ثومھ شعبان على صالح 2235753 كفـءكفـء1782011/02/14 معلم

روضة العمید جمال ھاشم ھمام بالنخیلة 2009/02/28 جنة جابر حسن دمحم 2235973 كفـءكفـء1792011/02/28 معلم

دمحم یونس القاضي اإلعدادیة بنات بالنخیلة 2008/06/27 جیھان  احمد عبد العال فرغلى 2234078 كفـءكفـء1802011/06/27 معلم

االمام على بنزلة باقور 2009/06/27 جیھان أنور حسین دمحم 2395738 كفـءكفـء1812011/06/27 معلم

الفلیو اإلبتدائیة 2009/02/14 حازم بدران سالم محمود 2233430 كفـءكفـء1822011/02/14 معلم

دوینة االعدادیة المشتركة 2008/01/14 حازم طھ دمحم عثمان 2233794 كفـءكفـء1832011/02/28 معلم

الخلفاء الراشدین بدوینة 2008/05/08 حبیب فتحى حبیب بخیت 2235784 كفـءكفـء1842011/06/27 معلم

نزلة باقور االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 حسن ھاشم عبدهللا على 2235936 كفـءكفـء1852011/02/14 معلم

روضة الزرابي االبتدائیة المشتركة 2008/02/14 حسناء دمحم سید دمحم 89748 كفـءكفـء1862011/02/14 معلم

الزرابى االعدادیة المشتركة 2009/02/28 حسنیھ مصطفى احمد المصرى 2233479 كفـءكفـء1872011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ابو تیجاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمر بن الخطاب االعدادیة المشتركة 2009/06/27 حسین احمد مصطفى حسین 2235248 كفـءكفـء1882011/06/27 معلم

نزلة دوینة االبتدائیة 2009/02/14 حسین دمحم دھبي حسن 2234135 كفـءكفـء1892011/02/14 معلم

الفلیو اإلبتدائیة 2009/02/14 حفنى عبدالرحمن حفنى عبدالعال 2235679 كفـءكفـء1902011/02/14 معلم

باقور االعدادیة المشتركة 2009/06/27 حمادة دمحم عبدهللا حسین 2234072 كفـءكفـء1912011/06/27 معلم

االقادمة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 حمدى منیر عیاد یوسف 2232703 كفـءكفـء1922011/06/27 معلم

دوینھ االبتدائیة المشتركة 2008/02/14 حنان احمد احمد ھاشم 2233626 كفـءكفـء1932011/02/14 معلم

فصول دوینھ الثانویھ المشتركھ 2009/06/27 حنان احمد عبد هللا على 2235841 كفـءكفـء1942011/06/27 معلم

اإلعدادیة الحدیثة بنات بأبوتیج 2008/06/27 حنان جمال عبدالحمید حسن 2235288 كفـءكفـء1952011/06/27 معلم

روضة الشھید خلیفة جارحى بالنخیلة 2009/02/14 حنان عبدالعظیم احمد شرقاوى 2233461 كفـءكفـء1962011/02/14 معلم

الوحدة المجمعة بالزرابي 2008/02/14 حنان عیاد مسعود منصور 2233932 كفـءكفـء1972011/02/14 معلم

الروضة االبتدائیة بباقور 2008/02/28 حنان متولى كامل احمد 2234052 كفـءكفـء1982011/02/28 معلم

خالد بن الولید 2009/02/28 حنان دمحم ابو الیسر خلیل ابراھیم 2233637 كفـءكفـء1992011/02/28 معلم

فصول دوینھ الثانویھ المشتركھ 2009/02/14 حنان مصطفى دمحم عثمان 2232184 كفـءكفـء2002011/02/14 معلم

ابو تیج التجاریة المشتركة 2008/06/27 حنان مكرم كامل علي 2235792 كفـءكفـء2012011/06/27 معلم

باقور االعدادیة المشتركة 2009/06/27 خالد  خلف سالمة  سید 2235214 كفـءكفـء2022011/06/27 معلم

خالد بن الولید ع بنین بالنخیلة 2009/06/27 خالد أنور حامد عطیفى 2235406 كفـءكفـء2032011/06/27 معلم

القومیة العربیة االبتدائیة المشتركة بدوینة 2009/02/28 خالد جمال خلف سید 2232345 كفـءكفـء2042011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نزلة دوینة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 خالد عبدالحفیظ دمحم سید 2233581 كفـءكفـء2052011/06/27 معلم

باقور االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 خالد دمحم على نصر 2233557 كفـءكفـء2062011/02/14 معلم

الزرابى االعدادیة بنین 2009/02/14 دالیا حموده حامد توفیق 2235721 كفـءكفـء2072011/02/14 معلم

المسعودى االبتدائیة المشتركة 2008/02/14 دالیا عونى نجیب جرس 2232685 كفـءكفـء2082011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات بالنخیلة 2009/06/27 دعاء احمد خلیفھ عطیھ 2235239 كفـءكفـء2092011/06/27 معلم

بنى سمیع المسائیة 2009/06/27 دعاء عبد الحمید احمد خلیفھ 2235378 كفـءكفـء2102011/06/27 معلم

م.الشاعر محمود حسن اسماعیل ث 2008/02/14 دعاء عبدهللا صابر عبدالعزیز 2233525 كفـءكفـء2112011/02/14 معلم

نزلة دوینة االبتدائیة 2009/02/14 دعاء علي عبالرحمن علي 2234002 كفـءكفـء2122011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة المشتركة 2009/06/27 دعاء فتحى حسن دمحم 2235452 كفـءكفـء2132011/06/27 معلم

الزرابى االعدادیة المشتركة 2009/06/27 دینا ابرھیم احمد عبد الرحمن 2235499 كفـءكفـء2142011/06/27 معلم

الشیخ احمد حسن الباقورى 2009/06/27 دینا قلتھ نجیب قلتھ 2232525 كفـءكفـء2152011/06/27 معلم

نزلة دوینة االبتدائیة 2009/06/27 دینا ناجي عطا یسى 2235257 كفـءكفـء2162011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق بباقور 2008/02/14 رابعة دمحم على ابراھیم 2235705 كفـءكفـء2172011/02/14 معلم

باقور االعدادیة المشتركة 2009/02/28 رافت فتحى كامل رزیق 2232452 كفـءكفـء2182011/02/28 معلم

الشیخ احمد حسن الباقورى 2009/02/28 رامى سامى جاب هللا زاكى 2235389 كفـءكفـء2192011/02/28 معلم

باقور الثانویة المشتركة 2009/06/27 راندا جرس شاكر جرس 2219008 كفـءكفـء2202011/06/27 معلم

الفرغل االبتدائیة بأبوتیج 2008/02/14 راندا رافت حبیب جرس 2232520 كفـءكفـء2212011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

عمر بن الخطاب بباقور 2008/06/27 راندا عونى نجیب جرس 2232316 كفـءكفـء2222011/06/27 معلم

الزرابى االعدادیة المشتركة 2009/06/27 رانده جمال انیس یوسف 2235252 كفـءكفـء2232011/06/27 معلم

دوینة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 رانیا احمد مھران عنتر 2235969 كفـءكفـء2242011/06/27 معلم

االقادمة االعدادیة المشتركة 2008/06/27 رانیا سمیر كامل بولس 2233789 كفـءكفـء2252011/06/27 معلم

باقور الثانویة المشتركة 2009/06/27 رانیا طلعت  لطفى  فھمى 2235772 كفـءكفـء2262011/06/27 معلم

الشھید خلیفة جارحى حسانین اإلبتدائیة 2008/02/28 رانیا لیشع كرم ایوب 2233447 كفـءكفـء2272011/02/28 معلم

روضة النیل االبتدائیة بنین بابوتیج 2008/02/14 راویة عبدالبارى شحاتھ قطب 2233407 كفـءكفـء2282011/02/14 معلم

اإلعدادیة الحدیثة بنات بأبوتیج 2009/06/27 رباب فوزى على حسن 2233740 كفـءكفـء2292011/06/27 معلم

الزیرة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 رجاء حسین موسى عمران 2233531 كفـءكفـء2302011/06/27 معلم

مدرسة الفلیو االعدادیة المشتركة 2009/02/14 رجاء فتحى عثمان سلیمان 2235693 كفـءكفـء2312011/02/14 معلم

روضة الشھید خلیفة جارحى بالنخیلة 2008/02/28 رجاء ودیع عزیز برسوم 2233427 كفـءكفـء2322011/02/28 معلم

ابوالحارث االعدادیة 2009/06/27 رجب  دمحم على خضر 2233958 كفـءكفـء2332011/06/27 معلم

الخلفاء الراشدین بدوینة 2008/02/28 رشا  بھاء الدین  توفیق  دمحم 2235852 كفـءكفـء2342011/02/28 معلم

البالیزة الجدیدة 2008/06/27 رشا  ماھر  محروس عطیة 2235788 كفـءكفـء2352011/06/27 معلم

الزرابى الثانویة المشتركة 2009/06/27 رشا  ممدوح جابر عبدالعال 2232644 كفـءكفـء2362011/06/27 معلم

فصول دوینھ الثانویھ المشتركھ 2009/06/27 رشا بدران سالم محمود 2233669 كفـءكفـء2372011/06/27 معلم

الزرابى االعدادیة المشتركة 2009/06/27 رشا بشیر جریس فلتس 2233449 كفـءكفـء2382011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

دوینھ االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 رشا جمال دمحم سلیمان 2235302 كفـءكفـء2392011/06/27 معلم

الفلیو اإلبتدائیة 2008/02/14 رشا عبدالعلیم مھنى جالل 2235758 كفـءكفـء2402011/02/14 معلم

روضة الشھید خلیفة جارحى بالنخیلة 2009/06/27 رشا عزمى دمحم سویفى 2232754 كفـءكفـء2412011/06/27 معلم

البالیزة القدیمة 2008/02/14 رشا عید أحمد حامد 2233897 كفـءكفـء2422011/02/14 معلم

مدرسة المسعودى االعدادیة المشتركة 2009/06/27 رشا لطفى  حاضر سولایر 2232781 كفـءكفـء2432011/06/27 معلم

البالیزة الجدیدة 2008/06/27 رشا دمحم أحمد خلیفھ 2233945 كفـءكفـء2442011/06/27 معلم

طھ حسین االبتدائیة ببنى سمیع 2008/02/28 رشا دمحم فتحى سید 2233972 كفـءكفـء2452011/02/28 معلم

باقور االعدادیة المشتركة 2008/06/27 رشا محمود توفیق مھران 2234122 كفـءكفـء2462011/06/27 معلم

باقور االعدادیة المشتركة 2009/06/27 رشا نصار محمود حسن 2396440 كفـءكفـء2472011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة المشتركة 2009/02/14 رشا ولیم شاكر طانیوس 2233686 كفـءكفـء2482011/02/14 معلم

االقادمة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 رضا عبد الرازق كیالنى حسین 2235390 كفـءكفـء2492011/06/27 معلم

الزرابى االعدادیة بنین 2008/05/10 رمضان عبد الحمید دمحم فرغلى 2234118 كفـءكفـء2502011/06/27 معلم

البالیزة القدیمة 2006/10/10 رمضان عبدالحفیظ علي دمحم 2235203 كفـءكفـء2512011/02/14 معلم

نزلة دوینة االعدادیة المشتركة 2008/06/27 رندا  احمد  محمود  دمحم 2235898 كفـءكفـء2522011/06/27 معلم

مدرسة ابو خرص االعدادیة 2009/02/14 رندا ثروت بطرس فرج 2235744 كفـءكفـء2532011/02/14 معلم

الوحدة العربیة ب المشتركة باألقادمة 2009/02/28 روماني ممدوح اسكندر عبدالنور 2234048 كفـءكفـء2542011/02/28 معلم

امیر المؤمنین االبتدائیة بالنخیلة 2009/02/28 ریمون ناجى ادیب ساویرس 2232363 كفـءكفـء2552011/02/28 معلم
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االقباط  اإلعدادیة بنین بأبوتیج 2008/04/27 ریھام اسعد نجدي نجیب 2235714 كفـءكفـء2562011/06/27 معلم

الزرابى الثانویة المشتركة 2009/02/14 زكریا یوسف ھابیل عبد المالك 2236059 كفـءكفـء2572011/02/14 معلم

البالیزة القدیمة 2008/06/27 زمزم دمحم صدیق على 2235606 كفـءكفـء2582011/06/27 معلم

السفیر حسن جاد الحق ع 2009/06/27 زینب احمد عبدهللا على 2235255 كفـءكفـء2592011/06/27 معلم

نزلة باقور االعدادیة 2009/06/27 زینب رزق احمد دمحم 2235368 كفـءكفـء2602011/06/27 معلم

طھ حسین االبتدائیة ببنى سمیع 2009/02/14 زینب ھالل عبد العال محمود 2235685 كفـءكفـء2612011/02/14 معلم

البالیزة الجدیدة 2009/02/28 سالي فیلیب شوقي عزیز 2231299 كفـءكفـء2622011/02/28 معلم

المرحوم العمید جمال ھاشم ھمام 2009/02/28 سامح عبد المالك شاكر عبد المالك 2233462 كفـءكفـء2632011/02/28 معلم

الوحدة العربیة ب المشتركة باألقادمة 2009/02/14 سامح نبیل اسحق بشاى 2232209 كفـءكفـء2642011/02/14 معلم

روضة الشھید خلیفة جارحى بالنخیلة 2008/06/27 سامیة احمد دمحم ضیف 2233428 كفـءكفـء2652011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب بباقور 2008/02/28 سامیة اسحق مقار غالى 2232320 كفـءكفـء2662011/02/28 معلم

الشیخ احمد حسن الباقورى 2009/02/28 سامیة عبدالعزیز محمود رفاعى 2235357 كفـءكفـء2672011/02/28 معلم

اإلعدادیة الحدیثة بنات بأبوتیج 2009/06/27 سامیھ احمد دمحم فولي 2235560 كفـءكفـء2682011/06/27 معلم

جمیل ابو عقرب االعدادیة الرسمیة للغات 2009/06/27 سحر حامد عبدالعلیم دمحم 2234182 كفـءكفـء2692011/06/27 معلم

الوحدة العربیة ب المشتركة باألقادمة 2008/02/14 سحر سوقى عبدالحمید دمحم 2232233 كفـءكفـء2702011/02/14 معلم

االمام على بنزلة باقور 2009/02/28 سحر محسن محروس سلیمان 2235502 كفـءكفـء2712011/02/28 معلم

الزرابى للتعلیم االساسى 2009/06/27 سعداوى محمود سید محمود 2235339 كفـءكفـء2722011/06/27 معلم
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األعلي

البالیزة اإلبتدائیة المشتركة 2009/02/28 سلوى سلیمان زكى بقطر 2232586 كفـءكفـء2732011/02/28 معلم

المرحوم العمید جمال ھاشم ھمام 2008/02/28 سلوى فرغلى اسماعیل سید 2235449 كفـءكفـء2742011/02/28 معلم

المرحوم العمید جمال ھاشم ھمام 2009/02/28 سلوى ماھر حسن حسانین 2233776 كفـءكفـء2752011/02/28 معلم

الشھید خلیفة جارحى حسانین اإلبتدائیة 2009/06/27 سلوى نجیب صدیق بولس 2232521 كفـءكفـء2762011/06/27 معلم

بنى سمیع الصباحیة 2009/02/14 سماح احمد علي ابراھیم 2233515 كفـءكفـء2772011/02/14 معلم

نزلة باقور االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 سماح حسین عید حسین 2235437 كفـءكفـء2782011/02/28 معلم

نزلة باقور االعدادیة 2009/06/27 سماح سراج الدین فارس شحاتھ 2234171 كفـءكفـء2792011/06/27 معلم

الزرابى االعدادیة بنین 2009/02/28 سماح عادل خلف عوض 2235478 كفـءكفـء2802011/02/28 معلم

الزرابى االعدادیة المشتركة 2009/02/14 سماح عبدالرحمن عبدالرحیم عبدالرحمن 2232626 كفـءكفـء2812011/02/14 معلم

ابو خرص االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 سماح عثمان عبدالخالق دمحم 2232698 كفـءكفـء2822011/06/27 معلم

روضة طھ حسین ببنى سمیع 2008/02/28 سماح نشأت مرید عازر 2233992 كفـءكفـء2832011/02/28 معلم

فصول دوینھ الثانویھ المشتركھ 2009/06/27 سمیحة عقیلى على دمحم 2235251 كفـءكفـء2842011/06/27 معلم

مدرسة المسعودى االعدادیة المشتركة 2009/06/27 سمیر فایز رزق هللا قلدس 2235816 كفـءكفـء2852011/06/27 معلم

المسعودى االبتدائیة المشتركة 2008/06/27 سناء فؤاد حسین دمحم 2232668 كفـءكفـء2862011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة المشتركة 2009/02/14 سھام ودیع صادق میخائیل 2235725 كفـءكفـء2872011/02/14 معلم

باقور االبتدائیة المشتركة 2008/06/27 سھیر انور حسین جابر 2237194 كفـءكفـء2882011/06/27 معلم

روضة عمر بن الخطاب بالنخیلة 2008/06/27 سھیر عبد المالك میخائیل عبد المالك 2235967 كفـءكفـء2892011/06/27 معلم
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األعلي

دوینھ االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 سھیر عبدالعواض اسماعیل سید 2233753 كفـءكفـء2902011/02/14 معلم

الروضة االبتدائیة بباقور 2008/06/27 سوزان عبد الرازق صبرة نصر 2234068 كفـءكفـء2912011/06/27 معلم

الزیرة االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 سوزى  عبدهللا  مھنى  عبدالمالك 2235649 كفـءكفـء2922011/02/28 معلم

ابو بكر الصدیق بباقور 2008/02/28 سوما نادى اسكندر عبد النور 2233512 كفـءكفـء2932011/02/28 معلم

ابو بكر الصدیق بباقور 2009/02/14 سید صالح خلف شبیب 2232374 كفـءكفـء2942011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة المشتركة 2009/06/27 سید عبد العال صالح عبد العال 2235420 كفـءكفـء2952011/06/27 معلم

دوینھ االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 سید دمحم حسین عبد الغفار 2232762 كفـءكفـء2962011/02/28 معلم

الشھید خلیفة جارحى حسانین اإلبتدائیة 2009/02/28 شاھیناز حلیم ودیع رملھ 2233995 كفـءكفـء2972011/02/28 معلم

روضة الكوم األحمر للتعلیم األساسى 2009/06/27 شرین ابراھیم سید سید 2233792 كفـءكفـء2982011/06/27 معلم

بنى سمیع الثانویة المشتركة 2009/02/14 شرین أبو غنیمھ سید دمحم 2233847 كفـءكفـء2992011/02/14 معلم

دكران اإلعدادیة بنین 2009/06/27 شرین بنامین لوندى قدس 2235689 كفـءكفـء3002011/06/27 معلم

باقور االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 شرین ثروت عدلى ویصا 2233705 كفـءكفـء3012011/02/14 معلم

طھ حسین االبتدائیة ببنى سمیع 2009/02/14 شرین على حسن محمود 2233805 كفـءكفـء3022011/02/14 معلم

باقور اإلبتدائیة الجدیدة 2009/06/27 شرین كامل زكرى جید 2232509 كفـءكفـء3032011/06/27 معلم

الشھید خلیفة جارحى حسانین اإلبتدائیة 2009/02/28 شرین نبیھ زاھر عطاهللا 2235690 كفـءكفـء3042011/02/28 معلم

االمام على بنزلة باقور 2009/02/14 شعبان عبد الحمید عبدهللا مھران 2233446 كفـءكفـء3052011/02/14 معلم

طھ حسین االبتدائیة ببنى سمیع 2008/02/28 شھناز ابوزید سید فرغلى 2233638 كفـءكفـء3062011/02/28 معلم
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روضة أمیر المومنین بالنخیلة 2009/02/14 شھیره سمیر عرفھ محمود 90063 كفـءكفـء3072011/02/14 معلم

طھ حسین االبتدائیة ببنى سمیع 2008/06/27 شیرین  كرومر شفیق بدروس 2324966 كفـءكفـء3082011/06/27 معلم

القومیة العربیة االبتدائیة المشتركة بدوینة 2009/02/28 شیرین زكریا ذكى فلتس 2232306 كفـءكفـء3092011/02/28 معلم

بنى سمیع الثانویة المشتركة 2008/02/28 شیرین شوقى ابراھیم بشاى 2235286 كفـءكفـء3102011/02/28 معلم

البالیزة الجدیدة 2008/06/27 شیرین ظریف شفیق غالي 2235548 كفـءكفـء3112011/06/27 معلم

البالیزة القدیمة 2008/02/28 شیماء  حمدى  مصطفى  فرغلى 2235670 كفـءكفـء3122011/02/28 معلم

ابو بكر الصدیق بباقور 2009/02/28 شیماء حسن مصطفى درویش 2233559 كفـءكفـء3132011/02/28 معلم

جمال العطیفى الثانویھ بنین بابوتیج 2009/02/28 شیماء صابر عبد الحمید على 2223551 كفـءكفـء3142011/02/28 معلم

نزلة دوینة االبتدائیة 2009/02/28 شیماء طھ احمد احمد 2235207 كفـءكفـء3152011/02/28 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات بالنخیلة 2009/06/27 شیماء عبد الحمید عبد اللطیف فرغلى 2235386 كفـءكفـء3162011/06/27 معلم

االقباط االنجیلیة بالنخیلة 2008/02/28 شیماء دمحم عبدالغنى احمد 2232470 كفـءكفـء3172011/02/28 معلم

باقور االعدادیة المشتركة 2008/06/27 شیماء دمحم عبدالوھاب دمحم 2235300 كفـءكفـء3182011/06/27 معلم

نزلة دوینة االعدادیة المشتركة 2009/02/28 شیماء محمود ثابت احمد 2233602 كفـءكفـء3192011/02/28 معلم

امیر المؤمنین االبتدائیة بالنخیلة 2009/06/27 صابر سمیر عیاد عرندس 2232449 كفـءكفـء3202011/06/27 معلم

االمام على بنزلة باقور 2008/02/28 صابرین عبد الرحمن عبد الحمید عبد الحافظ 2233684 كفـءكفـء3212011/02/28 معلم

نزلة باقور االعدادیة 2009/02/14 صادق احمد صدیق سلیمان 2235307 كفـءكفـء3222011/02/14 معلم

محمود باشا سلیمان النسیجیة 2008/02/14 صفاء حسین فھمى ابراھیم 2235722 كفـءكفـء3232011/02/14 معلم

-----------------------------------

7438of 5547 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ابو تیجاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

باقور الثانویة المشتركة 2008/06/27 صفاء حلمى مصطفى عبد الرحمن 2232561 كفـءكفـء3242011/06/27 معلم

م.الشاعر محمود حسن اسماعیل ث 2009/06/27 صفاء سید عبدالرحمن عطیفى 2233520 كفـءكفـء3252011/06/27 معلم

روضة عمر مكرم بدوینة 2008/02/14 صفاء دمحم خلیفھ على 2231713 كفـءكفـء3262011/02/14 معلم

الفلیو اإلبتدائیة 2008/02/14 صفاء دمحم على شھاب 2235681 كفـءكفـء3272011/02/14 معلم

بنى سمیع الصباحیة 2006/02/04 صفاء دمحم على دمحم 2233616 كفـءكفـء3282011/02/14 معلم

نزلة باقور االعدادیة 2009/06/27 صفاء محمود طھ جادالكریم 2235657 كفـءكفـء3292011/06/27 معلم

جمال العطیفى الثانویھ بنین بابوتیج 2008/05/08 صفى الدین عبد المنطلب دمحم حسن 2235459 كفـءكفـء3302011/06/27 معلم

روضة الزرابي االبتدائیة المشتركة 2008/02/14 صفیة  دمحم عبد   الرحمن احمد 2234026 كفـءكفـء3312011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب بباقور 2009/06/27 صالح دمحم عبدالحلیم سید 2232348 كفـءكفـء3322011/06/27 معلم

االقباط  اإلعدادیة بنین بأبوتیج 2009/06/27 طلعت  سید بخیت دمحم 2235421 كفـءكفـء3332011/07/13 معلم

نزلة دوینة االعدادیة المشتركة 2009/02/14 عادل طلعت نجیب قلتھ 2235789 كفـءكفـء3342011/02/14 معلم

االقباط االنجیلیة بالنخیلة 2009/02/28 عادل لطیف بولس خلیفة 2235564 كفـءكفـء3352011/02/28 معلم

جمال العطیفى الثانویھ بنین بابوتیج 2008/05/08 عبد الرحمن على عبد الرحمن شحاتة 2234132 كفـءكفـء3362011/06/27 معلم

الشیخ راجح 2007/12/27 عبد الناصر عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن 2235709 كفـءكفـء3372011/02/14 معلم

االقادمة االعدادیة المشتركة 2008/01/18 عبدالحلیم سید عبدالحلیم عبدالرحمن 2233459 كفـءكفـء3382011/02/28 معلم

الكوم االحمر 2009/06/27 عبدالعظیم  بدرى  عبدالمعبود  حسن 2235407 كفـءكفـء3392011/06/27 معلم

نزلة دوینة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 عبدهللا علي سید عبدالرحمن 2235216 كفـءكفـء3402011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ابو تیجاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فاطمة الزھراء االعدادیة بأبوتیج 2009/06/27 عبیر عبد العلیم دمحم أحمد 2235552 كفـءكفـء3412011/06/27 معلم

الخلفاء الراشدین بدوینة 2008/02/14 عبیر عبدالرحمن احمد على 2232214 كفـءكفـء3422011/02/14 معلم

نزلة باقور االعدادیة 2009/06/27 عبیر على عبد الرحمن شحاتة 2234149 كفـءكفـء3432011/06/27 معلم

اإلعدادیة الحدیثة بنات بأبوتیج 2009/06/27 عبیر یحیا فرغلى عوض 2233699 كفـءكفـء3442011/07/31 معلم

البالیزة اإلبتدائیة الحدیثة 2009/02/14 عثمان  احمد  عثمان  عثمان 2233732 كفـءكفـء3452011/02/14 معلم

روضة جمیل ابو عقرب الرسمیة للغات 2008/02/14 عزة  عبدالواحد خلف دمحم 2232575 كفـءكفـء3462011/02/14 معلم

الفلیو اإلبتدائیة 2009/06/27 عصام احمد صدیق سلیمان 2235674 كفـءكفـء3472011/06/27 معلم

المرحوم العمید جمال ھاشم ھمام 2008/01/08 عصام احمد عبد الرحیم احمد 2233506 كفـءكفـء3482011/02/28 معلم

الفلیو اإلبتدائیة 2009/02/14 عصام محمود عبدالرازق محمود 2235668 كفـءكفـء3492011/02/14 معلم

الزرابي الثانویة الزراعیة بأبوتیج 2008/06/27 عصمت جالل عبد الحفیظ درویش 2396082 كفـءكفـء3502011/06/27 معلم

ابو الحارث االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 عفاف احمد دمحم عمر 2232198 كفـءكفـء3512011/02/14 معلم

البالیزة الجدیدة 2008/02/28 عفاف بولس حبیب دوس 2233691 كفـءكفـء3522011/02/28 معلم

نزلة أبو كعب االعدادیة 2009/02/14 عفاف فوزي عبده سلیمان 2233721 كفـءكفـء3532011/02/14 معلم

روضة الروضة باقور 2008/06/27 عال صادق عبدالمنعم سید 2236042 كفـءكفـء3542011/06/27 معلم

الكوم االحمر 2008/06/27 عال صدقى حماد  خلیفة 2235451 كفـءكفـء3552011/06/27 معلم

نزلة باقور االعدادیة 2008/06/27 عال محمود اسماعیل عبدالھادى 2235783 كفـءكفـء3562011/06/27 معلم

مصطفى محمود یونس ث بنات بابوتیج.د 2009/02/28 عالء الدین حسین حسین جالل 2233627 كفـءكفـء3572011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ابو تیجاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمر بن الخطاب بالنخیلة 2009/06/27 عالء الدین سعید حسن دمحم 2307618 كفـءكفـء3582011/06/27 معلم

االقادمة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 عالء الدین عوض مصطفى  دمحم 2235403 كفـءكفـء3592011/06/27 معلم

السادس من اكتوبر 2009/02/28 عالم موسى دمحم على 2235529 كفـءكفـء3602011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب بباقور 2008/05/08 على خلف ھاللى خلف 2235752 كفـءكفـء3612011/06/27 معلم

م.الشاعر محمود حسن اسماعیل ث 2007/12/25 على عبدالفتاح عباس عبدالحلیم 2235683 كفـءكفـء3622011/02/14 معلم

نزلة دوینة االعدادیة المشتركة 2007/12/26 علي عبدالعظیم یوسف دمحم 2234146 كفـءكفـء3632011/02/14 معلم

طھ حسین االبتدائیة ببنى سمیع 2007/12/25 عماد حمدى ابوالمعاطى احمد 2231998 كفـءكفـء3642011/02/14 معلم

نزلة باقور االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 عمر احمد دمحم عبدالغني 2235301 كفـءكفـء3652011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب بالنخیلة 2009/06/27 عمر اسماعیل  دمحم  احمد 2236048 كفـءكفـء3662011/06/27 معلم

المسعودى االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 عمرو  دمحم عبد المجید دمحم 2232458 كفـءكفـء3672011/06/27 معلم

مدرسة المسعودى االعدادیة المشتركة 2009/06/27 عمرو محمود ھریدى احمد 2235331 كفـءكفـء3682011/06/27 معلم

المرحوم العمید جمال ھاشم ھمام 2008/02/28 عواطف حامد حماد عوض 2233562 كفـءكفـء3692011/02/28 معلم

فصول دوینھ الثانویھ المشتركھ 2009/02/28 عونى شوقى حنین عبد المالك 2232349 كفـءكفـء3702011/02/28 معلم

السفیر حسن جاد الحق ع 2009/06/27 عیسى اسحق عطاهللا عبدالشھید 2235265 كفـءكفـء3712011/06/27 معلم

بنى سمیع الصباحیة 2009/02/28 عیسى عبده رزق هللا عبده 2233409 كفـءكفـء3722011/02/28 معلم

البالیزة القدیمة 2009/06/27 غادة جمال  عرفات دمحم 2233909 كفـءكفـء3732011/06/27 معلم

روضة الشھید خلیفة جارحى بالنخیلة 2009/02/14 غادة سالم ثابت دمحم 2233509 كفـءكفـء3742011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنى سمیع الصباحیة 2009/02/14 غادة عبد العال بركات ھریدى 2233629 كفـءكفـء3752011/02/14 معلم

ابو خرص االبتدائیة المشتركة 2008/06/27 غاده جاد هللا دمحم سید 2233652 كفـءكفـء3762011/06/27 معلم

محمود باشا سلیمان النسیجیة 2010/06/12 غاده مكرم شحات یوسف 2380533 كفـءكفـء3772011/06/27 معلم

دكران االعدادیة المشتركة 2008/02/14 فاتن سلیمان زكرى قنوش 2233445 كفـءكفـء3782011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بأبوتیج 2009/06/27 فادیھ سمیر نظیم جرجس 2272446 كفـءكفـء3792011/06/27 معلم

البالیزة اإلبتدائیة الحدیثة 2009/02/28 فاطمة  احمد  عبدالاله  عبدالحافظ 2233887 كفـءكفـء3802011/02/28 معلم

الفلیو اإلبتدائیة 2009/06/27 فاطمة  حمدى  احمد  ابراھیم 2235859 كفـءكفـء3812011/06/27 معلم

باقور االعدادیة المشتركة 2009/06/27 فاطمة ابراھیم دمحم عبدالحلیم 2234092 كفـءكفـء3822011/06/27 معلم

جمال العطیفى الثانویھ بنین بابوتیج 2009/06/27 فاطمة الزھراء سید ھریدى احمد 2233872 كفـءكفـء3832011/06/27 معلم

روضة عمر بن الخطاب بالنخیلة 2008/06/27 فاطمة الزھراء عرفھ عبدالرحیم عارف 2232255 كفـءكفـء3842011/06/27 معلم

االمام على بنزلة باقور 2008/02/14 فاطمة عبد المطلب ریاض امام 2235702 كفـءكفـء3852011/02/14 معلم

روضة عمر بن الخطاب بالنخیلة 2008/02/14 فاطمة عبدالنبي نصر علي 2145297 كفـءكفـء3862011/02/14 معلم

جمیل ابو عقرب االعدادیة الرسمیة للغات 2009/06/27 فاطمة على مصطفى حسین 2235264 كفـءكفـء3872011/06/27 معلم

ابوتیج األعدادیة المھنیة 2009/06/27 فاطمة علي عبدالقادر ابراھیم 2216104 كفـءكفـء3882011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب بباقور 2009/02/28 فایزة محمود عبدالحفیظ على 2232344 كفـءكفـء3892011/02/28 معلم

باقور الثانویة المشتركة 2009/06/27 فھمى حسین جابر عبد العلیم 2233733 كفـءكفـء3902011/06/27 معلم

ھمام حسین بالنخیلة 2009/06/12 فوزیھ عبد الفتاح زوین احمد 2235638 كفـءكفـء3912011/05/09 معلم
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مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عمر بن الخطاب بالنخیلة 2009/02/28 فیبى  بطرس  متى  بطرس 2236025 كفـءكفـء3922011/02/28 معلم

نزلة دوینة االعدادیة المشتركة 2009/02/14 فیصل دمحم ابراھیم محمود 2235200 كفـءكفـء3932011/02/14 معلم

ابو تیج الصناعیة 2009/06/27 فیكتور  میشیل  عیاد  حبیب 2330659 كفـءكفـء3942011/06/27 معلم

طھ حسین االبتدائیة ببنى سمیع 2009/06/27 كرستینا ناثان امین جید 2232687 كفـءكفـء3952011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب بالنخیلة 2008/06/27 كریستین كمال نبیھ ملك 2233950 كفـءكفـء3962011/06/27 معلم

بنى سمیع الثانویة المشتركة 2009/02/14 كریم  مختار عالم دمحم 2233720 كفـءكفـء3972011/02/14 معلم

الروضة االبتدائیة بباقور 2008/06/27 كریمة خمیس نصر خمیس 2234076 كفـءكفـء3982011/06/27 معلم

نزلة ابو كعب األبتدائیة 2008/06/27 كریمة عبدالرحیم علي احمد 2235375 كفـءكفـء3992011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب بباقور 2008/06/27 كریمة محمود احمد دمحم 2232282 كفـءكفـء4002011/06/27 معلم

النیل االبتدائیة المشتركة 2008/02/14 كریمھ ربیع محمود سید 2232707 كفـءكفـء4012011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة المشتركة 2009/06/27 كمیل بدري شكرهللا شحاتھ 2235263 كفـءكفـء4022011/06/27 معلم

البالیزة اإلبتدائیة الحدیثة 2009/02/14 كوثر  على  ماھر  احمد 2233853 كفـءكفـء4032011/02/14 معلم

باقور االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 لبنى تمام ابراھیم جاد الرب 2233848 كفـءكفـء4042011/02/28 معلم

ھمام حسین بالنخیلة 2009/02/28 لبنى جمال عزمى حسین 2235592 كفـءكفـء4052011/02/28 معلم

یاسر عزت ع بنین 2009/06/27 لبنى عبد الرحیم عبد الحفیظ عبد المنعم 2235333 كفـءكفـء4062011/06/27 معلم

السفیر حسن جاد الحق ع 2009/02/14 لوسى سعد فھمى قریاقص 2233738 كفـءكفـء4072011/02/14 معلم

نزلة باقور االعدادیة 2009/02/14 ماجد رفعت  ریاض  ویصا 2233712 كفـءكفـء4082011/02/14 معلم
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عمر بن الخطاب االعدادیة المشتركة 2009/02/14 ماجد محسن محروس سلیمان 2234093 كفـءكفـء4092011/02/14 معلم

دوینة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 ماجد یسرى سعید ملیك 2233498 كفـءكفـء4102011/06/27 معلم

دوینھ االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 ماجده خلیفھ عبدالجابر عبدالراضي 2233891 كفـءكفـء4112011/06/27 معلم

ھمام حسین بالنخیلة 2009/06/27 مارى شحات لظیم شحاتھ 2235769 كفـءكفـء4122011/06/27 معلم

فصول دوینھ الثانویھ المشتركھ 2008/06/27 مارى نبیل نصحى اسكندر 2232787 كفـءكفـء4132011/07/31 معلم

دوینة االعدادیة المشتركة 2009/02/28 ماریان عادل حنا لوقا 2188724 كفـءكفـء4142011/02/28 معلم

فصول دوینھ الثانویھ المشتركھ 2009/02/28 ماریانا انور شفیق زخاري 2233671 كفـءكفـء4152011/02/28 معلم

فصول دوینھ الثانویھ المشتركھ 2009/06/27 ماریانا لطفى بسطا میخائیل 2232248 كفـءكفـء4162011/06/27 معلم

م.الشاعر محمود حسن اسماعیل ث 2009/06/27 دمحم  درویش  عبدالحفیظ  عامر 2236038 كفـءكفـء4172011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب بالنخیلة 2009/06/27 دمحم  درویش لمعى  صدیق 2235954 كفـءكفـء4182011/06/27 معلم

البالیزة اإلبتدائیة الحدیثة 2009/06/27 دمحم  عادل دمحم  على 2233768 كفـءكفـء4192011/06/27 معلم

السفیر حسن جاد الحق ع 2009/06/27 دمحم  عبدالراضى  موسى  حسن 2235891 كفـءكفـء4202011/06/27 معلم

دوینة االعدادیة المشتركة 2009/02/14 دمحم  عبدالمنعم  عبدالحمید  حسانین 2235547 كفـءكفـء4212011/02/14 معلم

ابوالحارث االعدادیة 2009/06/27 دمحم ابوخرص مصطفى ابوخرص 2235428 كفـءكفـء4222011/06/27 معلم

م.الشاعر محمود حسن اسماعیل ث 2009/06/27 دمحم حامد عبدالعال حمدهللا 2252983 كفـءكفـء4232011/06/27 معلم

جمال العطیفى الثانویھ بنین بابوتیج 2008/05/11 دمحم حسن على عبد العال 2235466 كفـءكفـء4242011/06/27 معلم

الشیخ احمد حسن الباقورى 2009/02/28 دمحم حسین دمحم احمد 2234035 كفـءكفـء4252011/02/28 معلم
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جمیل أبو عقرب االبتدائیة الرسمیة للغات 2009/02/14 دمحم حمدي على سید 2235298 كفـءكفـء4262011/02/14 معلم

نزلة ابو كعب األبتدائیة 2009/02/14 دمحم رضوان كامل بغدادي 2235314 كفـءكفـء4272011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب بباقور 2009/02/14 دمحم رفعت عبدالحمید منصور 2232274 كفـءكفـء4282011/02/14 معلم

دكران اإلعدادیة بنین 2009/06/27 دمحم سید  حامد على 2235622 كفـءكفـء4292011/06/27 معلم

البالیزة القدیمة 2009/06/27 دمحم عبد الرحمن بخیت عبد هللا 2235528 كفـءكفـء4302011/06/27 معلم

الكوم االحمر 2008/01/10 دمحم عبدالمجید یوسف عبدالعال 2236051 كفـءكفـء4312011/02/28 معلم

ھمام حسین بالنخیلة 2009/02/28 دمحم على عبدالاله  دمحم 2232317 كفـءكفـء4322011/02/28 معلم

ابو بكر عزمى 2009/06/27 دمحم على دمحم على 2235996 كفـءكفـء4332011/06/27 معلم

دكران اإلبتدائیة المشتركة 2009/02/28 دمحم ماھر دمحم منصور 2236006 كفـءكفـء4342011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة المشتركة 2009/06/27 دمحم محجوب حلمى برعى 2235487 كفـءكفـء4352011/06/27 معلم

نزلة دوینة االبتدائیة 2009/02/14 دمحم دمحم حلمي برعي 2233985 كفـءكفـء4362011/02/14 معلم

االقباط  اإلعدادیة بنین بأبوتیج 2008/01/18 دمحم وجیھ صدیق عطیھ 2235997 كفـءكفـء4372011/02/28 معلم

حاجر دكران االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 محمود بخیت عمر یوسف 2233514 كفـءكفـء4382011/06/27 معلم

الشیخ احمد حسن الباقورى 2009/06/27 محمود حسن حسین عمر 2235279 كفـءكفـء4392011/06/27 معلم

نزلة باقور االعدادیة 2009/02/14 محمود خیرى دمحم سالمھ 2232448 كفـءكفـء4402011/02/14 معلم

باقور االعدادیة المشتركة 2009/06/27 محمود فرغلى دمحم فرغلى 2232396 كفـءكفـء4412011/06/27 معلم

المرحوم العمید جمال ھاشم ھمام 2009/02/28 مختار احمد على عبدالرحمن 2233408 كفـءكفـء4422011/02/28 معلم
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االقادمة االعدادیة المشتركة 2009/02/14 مدحت  ایمن  عبدالعلیم  احمد 2235563 كفـءكفـء4432011/02/14 معلم

دكران اإلبتدائیة المشتركة 2008/05/08 مدحت سامح بشاى بشاى 2236021 كفـءكفـء4442011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب بباقور 2009/02/28 مدیحة حمدى شحاتھ دمحم 2232331 كفـءكفـء4452011/02/28 معلم

اإلعدادیة الحدیثة بنات بأبوتیج 2009/06/27 مرجریت رأفت یوسف فایز 2235372 كفـءكفـء4462011/06/27 معلم

االقادمة الحدیثة 2009/06/27 مرفت داود عبدالعلیم دمحم 2233741 كفـءكفـء4472011/06/27 معلم

مدرسة الفلیو االعدادیة المشتركة 2009/06/27 مرفت ولیم زكى بادیر 2235633 كفـءكفـء4482011/06/27 معلم

االمام على بنزلة باقور 2009/02/14 مروة دمحم حماد عبد العال 2235719 كفـءكفـء4492011/02/14 معلم

االقادمة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 مروة محمود شاھین دمحم 2232187 كفـءكفـء4502011/06/27 معلم

المسعودى االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 مروه احمد فرغلى عمران 2237302 كفـءكفـء4512011/06/27 معلم

القومیة العربیة االبتدائیة المشتركة بدوینة 2009/02/14 مروه عبد الغنى دمحم مجلى 2232292 كفـءكفـء4522011/02/14 معلم

دوینة االعدادیة المشتركة 2008/02/28 مروى عبدالراضي احمد عبدالرحیم 2233605 كفـءكفـء4532011/02/28 معلم

عمر مكرم االبتدائیة بدوینة 2008/02/14 مریام نبیل جاب هللا حسب هللا 2233694 كفـءكفـء4542011/02/14 معلم

الزرابى االنجیلیة 2009/02/28 مریم  كامل  عطا هللا  عبد الشھید 2233412 كفـءكفـء4552011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة المشتركة 2008/06/27 مریم رأفت حبیب جرس 2233682 كفـءكفـء4562011/06/27 معلم

نزلة باقور االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 مریم سیدھم قسطنجي قلتھ 2235490 كفـءكفـء4572011/06/27 معلم

نزلة أبو كعب االعدادیة 2009/02/28 مریم عاطف ودیع عطاهللا 2235344 كفـءكفـء4582011/02/28 معلم

فصول دوینھ الثانویھ المشتركھ 2009/06/27 مریم عماد صادق مترى 2233473 كفـءكفـء4592011/06/27 معلم
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عمر بن الخطاب االعدادیة المشتركة 2009/02/14 مریم فتحي زاخر تاوضروس 2233734 كفـءكفـء4602011/02/14 معلم

فصول دوینھ الثانویھ المشتركھ 2009/02/14 مریم فوزى اندراوس جرجس 2232275 كفـءكفـء4612011/02/14 معلم

نزلة ابو كعب األبتدائیة 2008/02/28 مریم یعقوب توفیق یعقوب 2235358 كفـءكفـء4622011/02/28 معلم

الشھید خلیفة جارحى حسانین اإلبتدائیة 2009/02/28 مشیرة معزوز مكلنھن رمیلھ 2233480 كفـءكفـء4632011/02/28 معلم

الزرابى االعدادیة المشتركة 2009/06/27 مصطفى  عبد الحفیظ حنفى دمحم 2235399 كفـءكفـء4642011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب بباقور 2009/02/14 مصطفى  منصور عبدالحمید منصور 2232279 كفـءكفـء4652011/02/14 معلم

الزرابى االنجیلیة 2009/06/27 مصطفى خلف یونس أسماعیل 2233426 كفـءكفـء4662011/06/27 معلم

الفلیو اإلبتدائیة 2009/02/14 مصطفى عبدالرحمن راغب دمحم 2235654 كفـءكفـء4672011/02/14 معلم

الشھید خلیفة جارحى حسانین اإلبتدائیة 2009/02/28 مصطفى عبده عبدالمنعم سید 2233432 كفـءكفـء4682011/02/28 معلم

السفیر حسن جاد الحق ع 2009/02/14 مصطفى عقیلى سید فرغلى 2232360 كفـءكفـء4692011/02/14 معلم

االقادمة االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 مصطفى دمحم احمد دمحم 2232645 كفـءكفـء4702011/02/28 معلم

روضة ابوبكر الصدیق بباقور 2009/02/28 منال خلیفة حفنى خلیل 2233688 كفـءكفـء4712011/02/28 معلم

امیر المؤمنین االبتدائیة بالنخیلة 2008/02/28 منال سید دمحم على 2232408 كفـءكفـء4722011/02/28 معلم

روضة الوحدة العربیة باالقادمة 2008/02/14 منال عبدالفتاح دمحم على 2232620 كفـءكفـء4732011/02/14 معلم

روضة جمیل ابو عقرب الرسمیة للغات 2008/02/14 منال على حسن قطب 2233764 كفـءكفـء4742011/02/14 معلم

الشیخ احمد حسن الباقورى 2009/02/28 منال دمحم محمود عبدالرحیم 2235404 كفـءكفـء4752011/02/28 معلم

ابوالحارث االعدادیة 2008/02/28 منال یسرى سعید ملیك 2232199 كفـءكفـء4762011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ابو تیجاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات بالنخیلة 2009/02/28 منى ربیع زھران ربیع 2236091 كفـءكفـء4772011/02/28 معلم

طھ حسین االبتدائیة ببنى سمیع 2008/02/14 منى صابر عبد الناصر سویفى 2234001 كفـءكفـء4782011/02/14 معلم

روضة طھ حسین ببنى سمیع 2008/02/28 منى صالح صدیق على 2234009 كفـءكفـء4792011/02/28 معلم

دوینة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 منى عبد الباسط بدر حمدان 2235297 كفـءكفـء4802011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب بالنخیلة 2008/06/27 منى فیلیب صموئیل بسالى 2233643 كفـءكفـء4812011/06/27 معلم

الشیخ راجح 2008/02/28 منى دمحم احمد عبدالحافظ 2231943 كفـءكفـء4822011/02/28 معلم

ابو بكر الصدیق بباقور 2008/06/27 منى دمحم موسى عباس 2233504 كفـءكفـء4832011/06/27 معلم

باقور اإلبتدائیة الجدیدة 2008/02/28 منى دمحم یوسف منصور 2232469 كفـءكفـء4842011/02/28 معلم

روضة البالیزة اإلبتدائیة الحدیثة 2008/02/14 منى محمود عبدالرحیم شحاتھ 2255131 كفـءكفـء4852011/02/14 معلم

بنى سمیع الثانویة المشتركة 2008/06/27 منى موسي عزیز مقار 2233663 كفـءكفـء4862011/06/27 معلم

دكران االعدادیة المشتركة 2008/02/28 مھا احمد  محمود  احمد 2235665 كفـءكفـء4872011/02/28 معلم

دوینھ االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 مھا نبیل جبره اسعد 2233633 كفـءكفـء4882011/02/14 معلم

بنى سمیع المسائیة 2008/02/28 مى مصطفى سید قطب 2235309 كفـءكفـء4892011/02/28 معلم

مدرسة الفلیو االعدادیة المشتركة 2009/02/28 میادة خلف فھمي خلف 2235761 كفـءكفـء4902011/02/28 معلم

نزلة أبو كعب االعدادیة 2009/06/27 میشیل  زكریا  تقى  یسى 2236011 كفـءكفـء4912011/06/27 معلم

الشھید شحاتھ علي احمد دمحم عبدهللا 2008/05/09 میشیل معزوز مكلنھن رمیلھ 2235373 كفـءكفـء4922011/07/13 معلم

الخلفاء الراشدین بدوینة 2009/02/28 میالد  رشدى  كامل  شحاتة 2235806 كفـءكفـء4932011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ابو تیجاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المرحوم العمید جمال ھاشم ھمام 2009/06/27 میمى حسنى على سید 2233568 كفـءكفـء4942011/06/27 معلم

الزرابى االعدادیة المشتركة 2009/02/14 مینا یوسف وھبھ جاد الرب 2233536 كفـءكفـء4952011/02/14 معلم

مدرسة الفلیو االعدادیة المشتركة 2009/06/27 نادر  مسعود  بشوت  عطا هللا 2235320 كفـءكفـء4962011/06/27 معلم

بنى سمیع الصباحیة 2008/06/27 نارمین ابراھیم بطرس مسعود 2233598 كفـءكفـء4972011/06/27 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بأبوتیج 2009/06/27 نانسى الفى رمزى شحاتة 2235219 كفـءكفـء4982011/06/27 معلم

جمیل ابو عقرب االعدادیة الرسمیة للغات 2009/06/27 نانسى سمیر ینى بسخرون 2235716 كفـءكفـء4992011/06/27 معلم

الخلفاء الراشدین بدوینة 2009/02/14 ناھد  فتحى  فواز  دمحم 2235913 كفـءكفـء5002011/02/14 معلم

دوینھ االبتدائیة المشتركة 2008/02/14 ناھد ابراھیم خلیل عبید 2233807 كفـءكفـء5012011/02/14 معلم

االقادمة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 ناھد حسن فوزى دمحم 2235289 كفـءكفـء5022011/06/27 معلم

باقور اإلبتدائیة الجدیدة 2008/02/14 ناھد عبدالعال فرغلى عبدالمنعم 2232438 كفـءكفـء5032011/02/14 معلم

الزیرة االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 ناھد منیر فایز یسى 2233657 كفـءكفـء5042011/06/27 معلم

دكران اإلبتدائیة المشتركة 2009/02/28 نجاة احمد حسن احمد 2235984 كفـءكفـء5052011/02/28 معلم

ھمام حسین بالنخیلة 2009/02/28 نجاح حشمت فھمى حنین 2235793 كفـءكفـء5062011/02/28 معلم

البالیزة اإلبتدائیة الحدیثة 2009/02/14 نجالء  على  یوسف  عبدالصالحین 2233871 كفـءكفـء5072011/02/14 معلم

نزلة دوینة االعدادیة المشتركة 2008/06/27 نجالء جمال سعد عبدالحمید 2398097 كفـءكفـء5082011/06/27 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات بالنخیلة 2009/06/27 نجالء سید دمحم رضوان 2232181 كفـءكفـء5092011/06/27 معلم

نزلة دوینة االبتدائیة 2009/02/14 نجالء فتحى حسن عبدالعزیز 2232323 كفـءكفـء5102011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ابو تیجاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

االقباط االنجیلیة بالنخیلة 2008/02/28 نجالء فتحى عبد الحفیظ سلیم 2233747 كفـءكفـء5112011/02/28 معلم

باقور اإلبتدائیة الجدیدة 2008/02/14 نجوان عاطف سید عبدالحافظ 2232502 كفـءكفـء5122011/02/14 معلم

الزرابى االعدادیة المشتركة 2008/02/14 نجوى ابراھیم احمد دمحم 2233592 كفـءكفـء5132011/02/14 معلم

روضة ابوبكر الصدیق بباقور 2009/02/28 نجوى سلیمان علي سلیمان 83972 كفـءكفـء5142011/02/28 معلم

بنى سمیع المسائیة 2009/06/27 نجوى شعبان احمد على 2235441 كفـءكفـء5152011/06/27 معلم

روضة عمر بن الخطاب بالنخیلة 2008/06/27 نجیة عبد الفتاح زوین احمد 2235231 كفـءكفـء5162011/06/27 معلم

بنى سمیع المسائیة 2008/06/27 نرمین عزت شوقى عزیز 2235367 كفـءكفـء5172011/06/27 معلم

نزلة أبو كعب االعدادیة 2009/06/27 نرمین منیر فھمى نان 2235306 كفـءكفـء5182011/06/27 معلم

الفلیو اإلبتدائیة 2008/02/28 نسرین دمحم دمحم زیدان 2235711 كفـءكفـء5192011/02/28 معلم

روضة الزرابي االبتدائیة المشتركة 2008/02/14 نشوى عبد الصبور احمد حسنین 2234100 كفـءكفـء5202011/02/14 معلم

الزرابى االعدادیة المشتركة 2008/06/27 نصره راغب على جادالمولى 2232710 كفـءكفـء5212011/06/27 معلم

روضة العمید جمال ھاشم ھمام بالنخیلة 2008/02/14 نعمة حمدان جابر على 2235965 كفـءكفـء5222011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات بالنخیلة 2008/06/27 نعمھ عبدالغفار علي جادالمولى 2235755 كفـءكفـء5232011/06/27 معلم

الزرابى االبتدائیة المشتركة 2008/02/28 نعناعة احمد فرغلى عوض 2233922 كفـءكفـء5242011/02/28 معلم

ھمام حسین بالنخیلة 2009/06/27 نفیسة  احمد  عبدالشافى  موسى 2236000 كفـءكفـء5252011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب بالنخیلة 2008/02/28 نفیسھ جعفر یونس ھمام 2235992 كفـءكفـء5262011/02/28 معلم

روضة جمیل ابو عقرب الرسمیة للغات 2008/02/14 نھا حمدى دمحم محمود 2233936 كفـءكفـء5272011/02/14 معلم

-----------------------------------

7438of 5559 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

ھمام حسین بالنخیلة 2009/02/14 نھاد ابوبكر حسین محمود 2235519 كفـءكفـء5282011/02/14 معلم

السفیر حسن جاد الحق ع 2008/06/27 نھال نبیل عدلى عبد المالك 2235272 كفـءكفـء5292011/06/27 معلم

روضة المسعودي االبتدائیة 2009/06/27 نھى ابراھیم مصطفى عبدالحافظ 2235728 كفـءكفـء5302011/06/27 معلم

المرحوم العمید جمال ھاشم ھمام 2008/02/14 نھى احمد عبد العال احمد 2233513 كفـءكفـء5312011/02/14 معلم

امیر المؤمنین االبتدائیة بالنخیلة 2009/02/14 نھى دمحم على دمحم 2232457 كفـءكفـء5322011/02/14 معلم

نزلة باقور االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 نور الدین دمحم ابراھیم نصار 2235317 كفـءكفـء5332011/02/28 معلم

فصول دوینھ الثانویھ المشتركھ 2009/06/27 نورا جالل دمحم حسن 2146293 كفـءكفـء5342011/06/27 معلم

ھمام حسین بالنخیلة 2008/02/28 نوره محمود فاھم حماد 2235712 كفـءكفـء5352011/03/03 معلم

مدرسة المسعودى االعدادیة المشتركة 2008/02/14 نیرمین عفت ریاض ویصا 2232286 كفـءكفـء5362011/02/14 معلم

یاسر عزت ع بنین 2009/06/27 نیفین ناجى ادیب ساویرس 2233438 كفـءكفـء5372011/06/27 معلم

باقور اإلبتدائیة الجدیدة 2009/02/28 ھاجر مصطفى عثمان سید 2232543 كفـءكفـء5382011/02/28 معلم

روضة عمر مكرم بدوینة 2009/06/27 ھالھ مھدى صالح احمد 2233775 كفـءكفـء5392011/06/27 معلم

فصول البالیزه الثانویة المشتركة 2008/05/08 ھانى رشدى على محمود 2235220 كفـءكفـء5402011/06/27 معلم

دكران اإلعدادیة بنین 2009/06/27 ھانى سمیر امین عطیھ 2235620 كفـءكفـء5412011/06/27 معلم

مدرسة الفلیو االعدادیة المشتركة 2008/05/19 ھانى عازر عطیة لوندى 2235590 كفـءكفـء5422011/06/27 معلم

باقور االعدادیة المشتركة 2008/06/27 ھبة  حسین  احمد  على 2235223 كفـءكفـء5432011/06/27 معلم

امیر المؤمنین االبتدائیة بالنخیلة 2008/06/27 ھبة هللا عبدالغفار عمر حسین 2232394 كفـءكفـء5442011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

روضة الزرابي االبتدائیة المشتركة 2008/02/14 ھبة فاروق دمحم محمود 2234087 كفـءكفـء5452011/02/14 معلم

باقور االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 ھبھ ابراھیم مدنى احمد 2233781 كفـءكفـء5462011/06/27 معلم

طھ حسین االبتدائیة ببنى سمیع 2008/02/14 ھبھ أبو السعود محمود نصر 2233865 كفـءكفـء5472011/02/14 معلم

دوینة االعدادیة المشتركة 2009/02/28 ھبھ حمدى فھیم شحاتھ 2233463 كفـءكفـء5482011/02/28 معلم

امیر المؤمنین االبتدائیة بالنخیلة 2009/06/27 ھبھ سید دمحم على 2235781 كفـءكفـء5492011/06/27 معلم

دوینة االعدادیة المشتركة 2008/06/27 ھبھ عبد البسیط عبد العال حسن 2235945 كفـءكفـء5502011/06/27 معلم

باقور اإلبتدائیة الجدیدة 2009/06/27 ھبھ دمحم عبد الحفیظ معطوف 2233866 كفـءكفـء5512011/06/27 معلم

االقادمة االبتدائیة المشتركة 2008/06/27 ھبھ یسرى سعید ملیك 2232678 كفـءكفـء5522011/06/27 معلم

بنى سمیع المسائیة 2009/02/14 ھبھ یوسف شوقي عزیز 2210888 كفـءكفـء5532011/02/14 معلم

ھمام حسین بالنخیلة 2009/02/28 ھدى حسن احمد حسانین 2235630 كفـءكفـء5542011/02/28 معلم

طھ حسین االبتدائیة ببنى سمیع 2008/02/14 ھدى سید دمحم حسین 2233856 كفـءكفـء5552011/02/14 معلم

یاسر عزت ع بنین 2009/02/14 ھدى صالح الدین محیى الدین عطیھ 2236493 كفـءكفـء5562011/02/28 معلم

االقباط االنجیلیة بالنخیلة 2008/02/14 ھدى عبد المحسن على علیوة 2233777 كفـءكفـء5572011/02/14 معلم

الشھید جعفر بالنخیلة 2009/02/14 ھدى عبدالصبور یونس احمد 2233555 كفـءكفـء5582011/02/14 معلم

العاشر من رمضان 2009/06/27 ھمت مصطفى محمود عیسى 2232810 كفـءكفـء5592011/06/27 معلم

الشیخ احمد حسن الباقورى 2009/06/27 ھناء ثابت عبدالعال محمود 2235370 كفـءكفـء5602011/06/27 معلم

روضة العمید جمال ھاشم ھمام بالنخیلة 2009/06/27 ھناء درویش حامد مجلى 2235981 كفـءكفـء5612011/06/27 معلم
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روضة العمید جمال ھاشم ھمام بالنخیلة 2009/02/14 ھناء عبد الباسط حسین دمحم 2235972 كفـءكفـء5622011/02/14 معلم

المسعودى االبتدائیة المشتركة 2008/02/28 ھناء فؤاد حسین دمحم 2232732 كفـءكفـء5632011/02/28 معلم

خالد بن الولید ع بنین بالنخیلة 2009/02/14 ھناء یوسف حنین عبدالقدوس 2233681 كفـءكفـء5642011/02/14 معلم

روضة العمید جمال ھاشم ھمام بالنخیلة 2008/02/28 ھند سید شحاتھ دمحم 2235946 كفـءكفـء5652011/02/28 معلم

دوینھ االبتدائیة المشتركة 2008/06/27 ھند مصطفى سید دمحم 2233905 كفـءكفـء5662011/06/27 معلم

بنى سمیع الصباحیة 2009/02/28 ھویدا سید دمحم على 2233658 كفـءكفـء5672011/02/28 معلم

ابو بكر عزمى 2009/06/27 ھویدا صادق عطا عبدالمالك 2233507 كفـءكفـء5682011/06/27 معلم

دكران اإلعدادیة بنین 2009/06/27 ھویدا دمحم احمد دمحم 2235750 كفـءكفـء5692011/06/27 معلم

الشیخ احمد حسن الباقورى 2009/06/27 ھیام عبدالرحمن عبدالرحیم عبدالرحمن 2234025 كفـءكفـء5702011/06/27 معلم

دكران اإلبتدائیة المشتركة 2009/06/27 وافى خلف صموئیل میخائیل 2236013 كفـءكفـء5712011/06/27 معلم

االقادمة االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 وائل حلمى بخیت بخیت 2232671 كفـءكفـء5722011/02/28 معلم

م.الشاعر محمود حسن اسماعیل ث 2009/06/27 وائل صالح ابراھیم خلیل 2233564 كفـءكفـء5732011/06/27 معلم

الشیخ احمد حسن الباقورى 2009/06/27 وائل دمحم عبدالحافظ یوسف 2232385 كفـءكفـء5742011/06/27 معلم

العاشر من رمضان 2009/06/27 وردة احمد دمحم احمد 2188582 كفـءكفـء5752011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق بباقور 2008/06/27 وردة سید عبد المجید مصبح 2233471 كفـءكفـء5762011/06/27 معلم

الكوم االحمر 2008/02/28 وفاء  صدیق  على  عبدالعال 2235461 كفـءكفـء5772011/02/28 معلم

روضة الوحدة العربیة باالقادمة 2008/06/27 وفاء احمد مصطفى احمد 2232246 كفـءكفـء5782011/06/27 معلم
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عمر بن الخطاب بباقور 2009/06/27 وفاء بشاى عبدالمسیح بشاى 2232391 كفـءكفـء5792011/06/27 معلم

الشھید خلیفة جارحى حسانین اإلبتدائیة 2008/02/14 وفاء رزق هللا عشم رزق هللا 2235376 كفـءكفـء5802011/02/14 معلم

الزیرة االعدادیة المشتركة 2008/02/28 وفاء محمود  عمر  احمد 2235640 كفـءكفـء5812011/02/28 معلم

م.الشاعر محمود حسن اسماعیل ث 2009/02/14 والء احمد احمد دمحم 2235579 كفـءكفـء5822011/02/14 معلم

الفلیو اإلبتدائیة 2008/06/27 والء صفوت دمحم احمد 2235396 كفـءكفـء5832011/06/27 معلم

امیر المؤمنین االبتدائیة بالنخیلة 2009/02/28 والء طھ عبدالمنعم عبدالعال 2237297 كفـءكفـء5842011/02/28 معلم

ھمام حسین بالنخیلة 2009/02/14 والء عبد الرحمن حسین السید 2233595 كفـءكفـء5852011/02/14 معلم

االمام على بن ابى طالب بابوتیج 2009/02/14 والء عبد المجید فرغلى عبد المجید 2233964 كفـءكفـء5862011/02/14 معلم

محمود باشا سلیمان النسیجیة 2008/06/27 والء عبدالمقصود سید بیومى 2232217 كفـءكفـء5872011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب االعدادیة المشتركة 2009/06/27 ولید بغدادى راضى دمحم 2235447 كفـءكفـء5882011/06/27 معلم

روضة الشھید خلیفة جارحى بالنخیلة 2009/06/27 وئام محروس فرغلى السید 2233493 كفـءكفـء5892011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب بالنخیلة 2008/02/14 یاسمین عبد الرحیم دمحم على 2234027 كفـءكفـء5902011/02/14 معلم

االقادمة االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 یاسمین عبدهللا دمحم عبدالحمید 2232654 كفـءكفـء5912011/02/14 معلم

السادس من اكتوبر 2009/02/28 یحیى ثروت محفوظ خلیفھ 2235544 كفـءكفـء5922011/02/28 معلم
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التعیین
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بوق  االعدادیة المشتركة 2009/06/27 اسامة عبد الراضى عطا اللة حنا 2137846 كفـءكفـء12011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

مھران خالف ع بنات بالقوصیة 2009/06/27 اسماء نصر الدین دمحم نجم 2137729 كفـءكفـء22011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

عثمان على االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 امیمھ عمر محمود فرغلى 2133921 كفـءكفـء32011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

نزالى جانوب االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 روجینا رافت نجیب یسى 2388619 كفـءكفـء42011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

المنشاه الصغرى االبتدائیة المشتركة 2008/05/17 سامح عادل توفیق دوس 2134244 كفـءكفـء52011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

احمد شوقى على الثانویة المشتركة بفزارة 2009/06/27 سید فنجرى عبد الالة برعى 2126795 كفـءكفـء62011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

بنى زید بوق االعدادیة المشتركة 2009/06/27 طارق احمد دمحم سلیم 2130812 كفـءكفـء72011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

العبور االعدادیة المشتركة 2009/06/27 عاطف عازر جبرة میخائیل 2133845 كفـءكفـء82011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

عمرو بن العاص برزقھ الدیرالمحرق 2007/12/24 عماد كریم ادیب حنا هللا 2131338 كفـءكفـء92011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

المنشاة الكبرى الثانویة بنات 2009/06/27 لطفى كریم قویھ عبد 2132930 كفـءكفـء102011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

نزالى جانوب االعدادیة بنات 2009/06/27 دمحم فتحى سید احمد 2128191 كفـءكفـء112011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

بني ادریس االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 میشیل موسى فواد سعید 2129831 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

منشاة خشبة االعدادیة المشتركة 2008/05/13 وائل دمحم عبد الرحمن سید 2135693 كفـءكفـء132011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

ابو سیف االبتدائیھ الجدیدة 2008/02/14 امل مرزق حكیم فرج 2129541 كفـءكفـء142011/02/14 أخصائى نفسى

القوصیة االعدادیة بنین 2008/01/10 حمدى حسنى دمحم عبدالنعیم 2128336 كفـءكفـء152011/02/28 أخصائى نفسى

سعد بن ابى وقاص االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 سمیحة مكرم یوسف ملك 2132835 كفـءكفـء162011/06/27 أخصائى نفسى

نزالى جانوب االعدادیة بنات 2009/02/14 غادة خلف مكرم اللة جاد الكریم 2137731 كفـءكفـء172011/02/14 أخصائى نفسى
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األعلي

دیر المحرق االعدادیة 2003/10/01 الحسن مرزق حامد عبد الجلیل 89597 كفـءكفـء182012/07/04 ماجیستیرأخصائى اجتماعى أول

القوصیة الثانویة بنین 2000/09/03 فتحي دمحم محمود رشوان 80419 كفـءكفـء192012/05/27 ماجیستیرأخصائى اجتماعى أول

روضھ فاروق الخطیب بالتمساحیة 2008/06/27 غاده فتحى عبد الجابر اسماعیل 2219995 كفـءكفـء202011/06/27 أخصائى اجتماعى

المنشاة الكبرى الثانویة بنات 2004/07/01 حماده خلیفھ عبد الحافظ ابو زید 87233 كفـءكفـء212012/08/27 دكتوراهمعلم أول

فوزى ابو سیف االبتدائیة 2000/09/03 شادى دمحم احمد سلیمان 85363 كفـءكفـء222012/05/27 دكتوراهمعلم أول

العریصة للتعلیم االساسى 1992/09/01 ھدى عبدالتواب عطاهللا عبدالرحیم 75259 كفـءفوق المتوسط232009/01/25 معلم أول

عثمان على االبتدائیھ المشتركھ 2009/02/28 ابتسام احمد فرغل فھمى 2133920 كفـءكفـء242011/03/01 معلم

مھران خالف ع بنات بالقوصیة 2009/06/27 ابتسام عبد الجواد احمد احمد 2134483 كفـءكفـء252011/06/27 معلم

الجالء للتعلیم االساسى بالتتالیة 2008/06/27 ابتسام فواد اسحق حنا 2129117 كفـءكفـء262011/06/27 معلم

القوصیة االعدادیة بنین 2009/06/27 ابرام فكرى حكیم سعید 2137755 كفـءكفـء272011/06/27 معلم

المنشاة الكبرى االعدادیھ المشتركھ 2009/06/27 ابراھیم  میخائیل نصیف بطرس 2124714 كفـءكفـء282011/06/27 معلم

نزالى جانوب االعدادیة بنین 2009/06/27 ابراھیم عبد هللا تمام عبد هللا 2137612 كفـءكفـء292011/06/27 معلم

ام المؤمنین االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 ابراھیم فتحى احمد عبد العزیز 2141091 كفـءكفـء302011/02/14 معلم

بلوط االبتدائیھ المشتركة 2008/02/28 احسان كمال كامل مشرقى 2131848 كفـءكفـء312011/02/28 معلم

مھران خالف ع بنات بالقوصیة 2009/06/27 احالم نجیب زھران فراج 2132948 كفـءكفـء322011/06/27 معلم

فوزى ابوسیف الحدیثة بنین 2008/05/08 احمد حامد دمحم على 2143441 كفـءكفـء332011/06/27 معلم

نجع حسن عبد الرحیم االبتدائیھ 2009/06/27 احمد حسین عبد الجابر زیان 2130564 كفـءكفـء342011/06/27 معلم
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

2009/02/14 االنصار االعدادیة المشتركة احمد شاكر عبد المعز شافع 2128295 كفـءكفـء352011/02/14 معلم

بنى یحیى شرق االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 احمد شحوت على شحوت 2137762 كفـءكفـء362011/06/27 معلم

بوق  االبتدائیھ المشتركة 2008/01/10 احمد صابر ثابت شحاتة 2136496 كفـءكفـء372011/02/28 معلم

الشھید حسن حامد علیان خمیس 2009/06/27 احمد عبد العزیز دمحم عبد القادر 2371221 كفـءكفـء382011/06/27 معلم

2009/06/27 االنصار االعدادیة المشتركة احمد عبد الغنى عبد المولى على 2128338 كفـءكفـء392011/06/27 معلم

المنشاه الصغرى االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 احمد على ابو النجد تونى 2134237 كفـءكفـء402011/06/27 معلم

فوزى ابوسیف الحدیثة بنین 2009/02/28 احمد فوزى عمرو على 2133931 كفـءكفـء412011/03/01 معلم

مدرسة عنك والحبالصة االعدادیة 2009/06/27 احمد كمال عبد الر حیم احمد 2134475 كفـءكفـء422011/06/27 معلم

نجع حسن عبد الرحیم االعدادیة المشتركة 2009/06/27 احمد دمحم ریاض عبد الرجال 2129068 كفـءكفـء432011/06/27 معلم

دیر المحرق االعدادیة 2008/05/10 ارتین نادى شكراللـھ كرلس 2132960 كفـءكفـء442011/06/27 معلم

سعد بن ابى وقاص االعدادیھ 2009/06/27 ارنست جمیل فھمى ساویرس 2229859 كفـءكفـء452011/06/27 معلم

كوم حریزاالبتدائیھ المشتركة 2009/06/27 ارینى نادى فخرى ابراھیم 2135005 كفـءكفـء462011/06/27 معلم

عثمان على االبتدائیھ المشتركھ 2009/02/14 اسامة بكر دمحم مرسى 2133918 كفـءكفـء472011/02/14 معلم

فوزى ابوسیف الحدیثة بنات 2007/12/25 اسامة سعد عبد الناصر نظیف 2133903 كفـءكفـء482011/02/14 معلم

بلوط االبتدائیھ المشتركة 2009/02/14 اسامة سلیمان عوض سلیمان 2131834 كفـءكفـء492011/02/14 معلم

سعد بن ابى وقاص االعدادیھ 2008/05/09 اسحق محروص شقالة حنا 2129043 كفـءكفـء502011/06/27 معلم

عزبة روفائیل االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 اسراء احمد محفوظ  احمد 2390471 كفـءكفـء512011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

الحرادنة االعدادیھ المشتركة 2008/06/27 اسماء  فوزى عید جبر 2135494 كفـءكفـء522011/06/27 معلم

المنشاه الصغرى االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 اسماء  ممدوح عبد الخالق عبد الرحیم 2134278 كفـءكفـء532011/06/27 معلم

عثمان على االعدادیة المشتركة 2008/06/27 اسماء ابراھیم مصطفى عبد العال 2137709 كفـءكفـء542011/07/18 معلم

دیر القصیر االعدادیة المشتركة 2009/06/27 اسماء جمال محمود احمد 2126784 كفـءكفـء552011/06/27 معلم

مجمعة قصیر العمارنةاالبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 اسماء حسن دمحم محمود 2129782 كفـءكفـء562011/06/27 معلم

الشھداء االعدادیة بنین 2009/06/27 اسماء حسنى حامد سید 2143439 كفـءكفـء572011/06/27 معلم

عثمان على االبتدائیھ الجدیدة 2009/06/27 اسماء رفعت دمحم عبد الباقى 2236741 كفـءكفـء582011/06/27 معلم

الصبحة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 اسماء رمضان سیف یونس 2128673 كفـءكفـء592011/06/27 معلم

الحرادنة االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 اسماء زین العابدین عبد الحكیم سعید 2137506 كفـءكفـء602011/06/27 معلم

بلوط  االعدادیة المشتركة 2009/06/27 اسماء سلیمان عبد الرحیم عبد هللا 2136943 كفـءكفـء612011/06/27 معلم

روضة فوزى ابو سیف االبتدائیة 2009/06/27 اسماء سمیر رمضان دمحم 2133928 كفـءكفـء622011/06/27 معلم

القوصیة االعدادیة الحدیثة 2009/02/14 اسماء سمیر عبد الحفیظ احمد 2129246 كفـءكفـء632011/02/14 معلم

مدرسة عنك والحبالصة االعدادیة 2009/06/27 اسماء صالح عبد الحفیظ ھالل 2134484 كفـءكفـء642011/06/27 معلم

القوصیة االعدادیة بنین 2008/02/14 اسماء صالح عبد المجید عبد العال 2129264 كفـءكفـء652011/02/14 معلم

عثمان على االعدادیة المشتركة 2009/06/27 اسماء عبد العال زكى فرغلى 2137704 كفـءكفـء662011/06/27 معلم

الشیخ احمد دمحم اسماعیل بمنشاه خشبة االبتدائیھ 2009/06/27 اسماء عبد العزیز سلیمان سید 2127394 كفـءكفـء672011/06/27 معلم

روضھ بنى ادریس المشتركة 2008/06/27 اسماء دمحم احمد زھران 2129253 كفـءكفـء682011/06/27 معلم
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للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

حسن وھمان االعدادیة المشتركة 2009/06/27 اسماء دمحم احمد عبد المجید 2131716 كفـءكفـء692011/06/27 معلم

بنى ادریس االعدادیةالمشتركة 2009/06/27 اسماء دمحم عبد الساتر فراج 2166548 كفـءكفـء702011/06/27 معلم

دیر القصیر االعدادیة المشتركة 2009/02/28 اسماء دمحم فتحى عبد الرحیم عبد الرحمن 2206904 كفـءكفـء712011/02/28 معلم

القوصیھ الثانویھ التجاریھ المشتركھ 2009/06/27 اسماء دمحم دمحم مصطفى 2137126 كفـءكفـء722011/06/27 معلم

القوصیھ الثانویھ التجاریھ المشتركھ 2008/06/27 اسماء محمود احمد عبداللطیف 2261095 كفـءكفـء732011/06/27 معلم

روضھ ابوسیف الجدیده 2009/06/27 اسماء محمود احمد على 2129572 كفـءكفـء742011/06/27 معلم

روضھ نزالى جانوب 2008/06/27 اسماء محمود على دمحم 2247562 كفـءكفـء752011/06/27 معلم

خالف عبد الجابر للتعلیم االساسى/د 2009/06/27 اسماء محمود دمحم سیف 2126239 كفـءكفـء762011/06/27 معلم

صالح الدین االیوبى االبتدائیة 2009/06/27 اسماء ممدوح یونس احمد 2129230 كفـءكفـء772011/06/27 معلم

دیر المحرق االعدادیة 2009/06/27 اسماء نجاح احمد مصرى 2134412 كفـءكفـء782011/06/27 معلم

تناغة االبتدائیھ المشتركھ 2009/02/14 اسماء نجاح عبد الھادى ابو اللیل 2130608 كفـءكفـء792011/02/14 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2008/06/27 اسماء یحیى قطب سید 2133916 كفـءكفـء802011/06/27 معلم

دیر المحرق االعدادیة 2008/06/27 اسمھان دمحم محمود ابوزید 2134418 كفـءكفـء812011/06/27 معلم

نجع حسن عبد الرحیم االبتدائیھ 2009/02/14 اشرف رمضان عبد النظیر عبد الاله 2130554 كفـءكفـء822011/02/14 معلم

میر الثانویة المشتركة 2009/06/27 اشرف عبد التواب دمحم حسن 2129656 كفـءكفـء832011/06/27 معلم

المنشاه الصغرى االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 اشرف على صالح دمحم 2134241 كفـءكفـء842011/06/27 معلم

عزبة روفائیل االعدادیة 2009/06/27 اشرف نادى سلیمان عید 2128640 كفـءكفـء852011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

ابو بكر الصدیق االعدادیة بنات 2009/06/27 الزھراء یحى جالل مصطفى 2133831 كفـءكفـء862011/06/27 معلم

التتالیةاالعدادیھ المشتركھ 2009/06/27 الشیماء قاسم احمد قاسم 2229836 كفـءكفـء872011/06/27 معلم

بوق  االبتدائیھ المشتركة 2009/02/14 ام ھاشم عبد الرؤف جابر دمحم 2136492 كفـءكفـء882011/02/14 معلم

عنك والحبالصةاالبتدائیھ الجدیدة 2008/06/27 امال احمد زكریا احمد 2129769 كفـءكفـء892011/06/27 معلم

كوم حریزاالبتدائیھ المشتركة 2009/06/27 امال صدیق ملك صالح 2135011 كفـءكفـء902011/06/27 معلم

قصیرالعمارنة االبتدائیھ شرق النیل 2008/06/27 امال عبد الحمید عبدة دمحم 2136315 كفـءكفـء912011/06/27 معلم

الشھید دمحم عبد التواب عبد الصبور 2009/06/27 امال فتحى دمحم شافع 2128621 كفـءكفـء922011/06/27 معلم

عمربن الخطاب االعدادیة بالقوصیة 2009/06/27 امال فولى عبد الغنى دمحم 2124744 كفـءكفـء932011/06/27 معلم

نزالى جانوب االعدادیة بنات 2008/06/27 امانى  عبد السمیع منشاوى عبد الكریم 2128200 كفـءكفـء942011/06/27 معلم

التتالیة االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 امانى حبیب صلیب جرجس 2141069 كفـءكفـء952011/02/28 معلم

فوزى ابوسیف الحدیثة بنین 2008/06/27 أمانى عبد الباسط عبد العزیز رضوان 2133914 كفـءكفـء962011/06/27 معلم

المنشاه الكبرى االبتدائیھ المشتركة 2009/02/14 امانى عبد الوھاب صادق سید 2126808 كفـءكفـء972011/02/14 معلم

نزالى جانوب االعدادیة بنات 2009/06/27 امانى دمحم محمود نصر 2237638 كفـءكفـء982011/06/27 معلم

روضھ التمساحیة المشتركة 2009/06/27 امل احمد على ھالل 2130530 كفـءكفـء992011/06/27 معلم

بنى ادریس االعدادیةالمشتركة 2009/06/27 امل احمد دمحم ابو الحسن 2166558 كفـءكفـء1002011/06/27 معلم

روضھ التتالیة للتعلیم االساسى 2009/06/27 امل ثابت عبد ربة شحاتة 2134932 كفـءكفـء1012011/06/27 معلم

الشھید دمحم عبد التواب عبد الصبور 2008/06/27 امل حمادة حسن ھالل 2129763 كفـءكفـء1022011/06/27 معلم
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العروبة الرسمیة للغات 2009/06/27 امل رفعت ملك میخائیل 2131877 كفـءكفـء1032011/06/27 معلم

ابو سیف االعدادیة المشتركة 2009/06/27 امل عادل احمد عطیة 2137824 كفـءكفـء1042011/06/27 معلم

نزالى جانوب االعدادیة بنات 2009/06/27 امل عبد الرحمن حسن عارف 2130798 كفـءكفـء1052011/06/27 معلم

مجمعة میر االبتدائیة بنات 2009/06/27 امل عبد الستار على احمد 2137735 كفـءكفـء1062011/06/27 معلم

المنشاة الكبرى االعدادیھ المشتركھ 2009/06/27 امل فرج سعید دوس 2135697 كفـءكفـء1072011/06/27 معلم

الوحدة العربیة االعدادیة بنات 2008/06/27 امل لمعى اسحق جاد اللة 2135705 كفـءكفـء1082011/06/27 معلم

عنك والحبالصةاالبتدائیھ المشتركة 2009/06/27 امل دمحم ابوالمعالى یوسف 2129772 كفـءكفـء1092011/06/27 معلم

اسامةبن زید االبتدائیھ بعرب الجھمة 2008/06/27 امنة عبد العاطى سید  عبد اللة 2134321 كفـءكفـء1102011/06/27 معلم

تناغة االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 امیر رزق سلیمان جرجس 2129784 كفـءكفـء1112011/06/27 معلم

عرب الشیخ عون هللا المشتركة 2009/06/27 امیرة احمد حسن احمد 2133939 كفـءكفـء1122011/06/27 معلم

منشاة خشبة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 امیرة احمد عبد المولى جابر 2135698 كفـءكفـء1132011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیھ 2009/06/27 امیرة رمیح عبد الحفیظ حسین 2128243 كفـءكفـء1142011/06/27 معلم

القوصیة االبتدائیة الجدیدة 2009/06/27 امیرة عادل عزیز بباوى 2128321 كفـءكفـء1152011/06/27 معلم

عرامیة الدیوان االبتدائیھ 2009/06/27 امیرة على دمحم عبد اللطیف 2129965 كفـءكفـء1162011/06/27 معلم

ابو سیف االعدادیة المشتركة 2009/06/27 امیرة دمحم دمحم حسانین 2137809 كفـءكفـء1172011/06/27 معلم

مجمعة قصیر العمارنةاالبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 امیره عبد الكریم دمحم على 2129789 كفـءكفـء1182011/06/27 معلم

مھران خالف ع بنات بالقوصیة 2009/06/27 امیره محروس شاكر جاد 2235581 كفـءكفـء1192011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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القوصیةاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القوصیھ الثانویھ التجاریھ المشتركھ 2009/06/27 امیمھ عبد الحى حلمى محمود 2267844 كفـءكفـء1202011/06/27 معلم

عمربن الخطاب االعدادیة بالقوصیة 2009/06/27 انجى فایز صدیق تاوضروس 2133910 كفـءكفـء1212011/06/27 معلم

روضھ عثمان على 2009/02/14 انوار كامل سید حسن 2133924 كفـءكفـء1222011/03/01 معلم

الحرادنة االعدادیھ المشتركة 2009/06/27 ایات دمحم حسنى غالب 2135501 كفـءكفـء1232011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق االعدادیة بنات 2009/02/14 ایات دمحم محمود قطب 2128666 كفـءكفـء1242011/02/14 معلم

نزالى جانوب االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 ایة سمیر سید عبدالمعبود 2129786 كفـءكفـء1252011/06/27 معلم

بنى یحیى قبلى االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 ایرین عارف عبد المالك رومانى 2134990 كفـءكفـء1262011/06/27 معلم

بوق  االعدادیة المشتركة 2009/06/27 ایرین كرم فرید جندى 2137840 كفـءكفـء1272011/06/27 معلم

دیر المحرق االعدادیة 2009/06/27 ایرینى اسعد عبد هللا شحاتھ 2262560 كفـءكفـء1282011/06/27 معلم

بلوط االبتدائیھ المشتركة 2009/06/27 ایرینى سامى ذكى عیاد 2131872 كفـءكفـء1292011/06/27 معلم

عمربن الخطاب االعدادیة بالقوصیة 2009/02/14 ایرینى یونان حنا تاوضروس 2129248 كفـءكفـء1302011/02/14 معلم

عرب الجھمة ع بنات 2009/06/27 ایمان ابراھیم سالم فرج 2126865 كفـءكفـء1312011/06/27 معلم

السالم االبتدائیھ المشتركھ بعرب الجھمھ 2008/06/27 ایمان احمد حامد ابو بكر 2131726 كفـءكفـء1322011/06/27 معلم

روضة بلوط 2009/02/28 ایمان اسحق جاد اللة عوض 2137090 كفـءكفـء1332011/02/28 معلم

ام المؤمنین االبتدائیة المشتركة 2008/02/14 ایمان خلة حنا خلیل 2126243 كفـءكفـء1342011/02/14 معلم

التتالیة االبتدائیةالجدیدة 2009/02/14 ایمان سعد رزق هللا غبلایر 2137026 كفـءكفـء1352011/02/14 معلم

فاروق الخطیب االعدادیھ المشتركة 2009/02/28 ایمان سعید عثمان دمحم 2130444 كفـءكفـء1362011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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القوصیةاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابو بكر الصدیق االعدادیة بنات 2009/06/27 ایمان شلتوت حامد دمحم 2137079 كفـءكفـء1372011/06/27 معلم

فوزى ابو سیف االبتدائیة 2008/02/14 ایمان عادل دمحم رشوان 2128231 كفـءكفـء1382011/03/01 معلم

مجمعة قصیر العمارنةاالبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 ایمان على عید حمید 2129790 كفـءكفـء1392011/06/27 معلم

الشیخ عون هللا االعدادیة المشتركة 2009/06/27 ایمان عیسى حارص دمحم 2137129 كفـءكفـء1402011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیھ 2008/02/28 ایمان فایز یواقیم غبلایر 2129798 كفـءكفـء1412011/02/28 معلم

روضھ سعد بن ابى وقاص 2009/06/27 ایمان فرح وھبة عبد المالك 2129108 كفـءكفـء1422011/06/27 معلم

مھران خالف ع بنات بالقوصیة 2008/06/27 ایمان فكتور انیس حنا 2128667 كفـءكفـء1432011/06/27 معلم

القوصیة االعدادیة الحدیثة 2009/06/27 ایمان فوزى حامد خمیس 2137125 كفـءكفـء1442011/06/27 معلم

سعد بن ابى وقاص االبتدائیھ المشتركھ 2009/02/14 ایمان كامل جرجس عبدة 2129082 كفـءكفـء1452011/02/14 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2009/06/27 ایمان دمحم حامد عبد اللطیف 2133913 كفـءكفـء1462011/06/27 معلم

روضھ بنى ادریس المشتركة 2009/06/27 ایمان دمحم سید احمد 2228883 كفـءكفـء1472011/06/27 معلم

ابو سیف االبتدائیھ الجدیدة 2008/02/14 ایمان محمود عبد الظاھر سلمان 2136345 كفـءكفـء1482011/02/14 معلم

مھران خالف ع بنات بالقوصیة 2009/06/27 ایمان مصطفى دمحم حسین 2137813 كفـءكفـء1492011/06/27 معلم

دیر القصیر االعدادیة المشتركة 2009/06/27 ایمان مكرم جید  سالمة 2126788 كفـءكفـء1502011/06/27 معلم

الحریةاالبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 إیمان منیر حنا سفین 2129887 كفـءكفـء1512011/06/27 معلم

بلوط االبتدائیھ المشتركة 2009/02/14 ایمن صابر بشرى عبد هللا 2131854 كفـءكفـء1522011/02/14 معلم

السالم االبتدائیة بعرب التتالیة 2008/05/08 ایمن عجیب منتیاز حنا 2137580 كفـءكفـء1532011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

القوصیةاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القوصیة االعدادیة الحدیثة 2009/06/27 ایمن غالى بدیع وھبة 2137756 كفـءكفـء1542011/06/27 معلم

المنشاة الكبرى الثانویة بنات 2008/03/09 ایمن محمود دمحم كامل 2136498 كفـءكفـء1552011/06/27 معلم

ابو سیف االعدادیة المشتركة 2009/06/27 ایمن یحى یسى وسیلى 2133827 كفـءكفـء1562011/06/27 معلم

عزبة مراد االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 ایناس محمود فرغل خلیفة 2236744 كفـءكفـء1572011/06/27 معلم

تناغة االبتدائیھ المشتركھ 2010/07/07 إیھاب فاروق عبد المطلب سالمھ 2136290 كفـءكفـء1582012/07/18 ماجیستیرمعلم

عمربن الخطاب االعدادیة بالقوصیة 2009/06/27 باسم مرزوق جرس ساویرس 2135511 كفـءكفـء1592011/06/27 معلم

2008/06/27 القصیر اإلعدادیة المشتركة بدریة سالمة رسالن سالمة 2135613 كفـءكفـء1602011/06/27 معلم

مجمعة رزقة الدیر االبتدائیھ المشتركھ 2008/06/27 بسمة احمد عبد الجابر ضاحى 2133852 كفـءكفـء1612011/06/27 معلم

المنشاه الصغرى االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 بسمة عیسى دمحم على 2134274 كفـءكفـء1622011/02/28 معلم

فوزى ابوسیف الحدیثة بنات 2009/06/27 بسمة دمحم محسن على 2136494 كفـءكفـء1632011/06/27 معلم

روضھ خالد بن الولید 2009/06/27 بشایر صالح عبد السمیع رشوان 2137523 كفـءكفـء1642011/06/27 معلم

روضھ تناغھ 2009/06/27 بشایر یوسف  احمد حسن 2256081 كفـءكفـء1652011/06/27 معلم

میر االعدادیة بنین 2009/06/27 بشیرة ثابت عبد اللة یس 2165467 كفـءكفـء1662011/06/27 معلم

احمد شوقى على الثانویة المشتركة بفزارة 2008/05/17 بھاء الدین احمد عباس  فھمى 2132821 كفـءكفـء1672011/06/27 معلم

عزبة روفائیل االعدادیة 2008/05/07 بولس سمیر فھمى اسكندر 2128638 كفـءكفـء1682011/06/27 معلم

ابو بكرالصدیق االبتدائیھ المشتركھ 2008/02/28 تحیة عبد الفتاح عیون عبد الرحمن 2129756 كفـءكفـء1692011/02/28 معلم

القوصیة االعدادیة الحدیثة 2009/06/27 تریزة ماھر اسكندر ابوالبھا 2128457 كفـءكفـء1702011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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القوصیةاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

روضھ القوصیھ بنات 2008/02/14 تھانى مصطفى مفتاح بكر 1603179 كفـءكفـء1712011/02/14 معلم

عثمان على االبتدائیھ الجدیدة 2009/06/27 تھانى ھوارى حسین عبد الرحمن 2133870 كفـءكفـء1722011/06/27 معلم

االستقالل االبتدائیھ بنجع عرب التتالیة 2009/02/14 تواب عطاهللا شحاتھ حنا 2134922 كفـءكفـء1732011/02/14 معلم

المنشاة الكبرى االعدادیھ المشتركھ 2009/06/27 ثابت صالح ثابت خلیفة 2124718 كفـءكفـء1742011/06/27 معلم

میر الثانویة المشتركة 2009/06/27 ثومیة میخائیل شوقى بسطا 2135712 كفـءكفـء1752011/06/27 معلم

بنى یحیى شرق االبتدائیھ المشتركھ 2009/02/14 جرجس مرزوق عوض عبد المالك 2137760 كفـءكفـء1762011/02/14 معلم

صالح الدین االیوبى االبتدائیة 2009/06/27 جرجینا نجاح محروس داود 2126259 كفـءكفـء1772011/06/27 معلم

القوصیة االعدادیة بنین 2009/06/27 جمال على حامد على 2128649 كفـءكفـء1782011/06/27 معلم

االنصار االبتدائیة الجدیدة 2007/12/25 جمال فتحى عبد الحمید احمد 2128333 كفـءكفـء1792011/02/14 معلم

عزبة روفائیل االبتدائیھ المشتركھ 2009/02/14 جمیلة اسرائیل راغب حنین 2128429 كفـءكفـء1802011/02/14 معلم

مھران خالف ع بنات بالقوصیة 2009/06/27 جمیلة سید شندى دمحم 2137769 كفـءكفـء1812011/06/27 معلم

صالح الدین االیوبى االبتدائیة 2009/06/27 جیالن موریس محروس جورجى 2134986 كفـءكفـء1822011/06/27 معلم

ابو سیف االبتدائیھ الجدیدة 2008/06/27 جیھان حسنى دمحم عثمان 2129535 كفـءكفـء1832011/06/27 معلم

عزبة روفائیل االبتدائیھ المشتركھ 2009/02/14 جیھان رزق شوقى سعید 2129161 كفـءكفـء1842011/02/14 معلم

القوصیة االعدادیة الحدیثة 2009/06/27 حازم مقبل طوبیا ایوب 2137705 كفـءكفـء1852011/06/27 معلم

السالم للتعلیم االساسى بنجع عرب التتالیة 2009/06/27 حسانین عبد العزیز دردیر احمد 2137783 كفـءكفـء1862011/06/27 معلم

الشیخ عون هللا االعدادیة المشتركة 2009/06/27 حسناء حسن توفیق محسب 2137130 كفـءكفـء1872011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

روضة فوزى ابو سیف االبتدائیة 2009/06/27 حسناء دمحم فرغل دمحم 2129238 كفـءكفـء1882011/06/27 معلم

القوصیھ الثانویھ التجاریھ المشتركھ 2008/06/27 حسنیة عبد الكریم عبد الجابر محمود 2229781 كفـءكفـء1892011/06/27 معلم

عرب الجھمة ع بنات 2008/01/19 حسین عبد الحمید عبد القادر صالح 2137722 كفـءكفـء1902011/02/28 معلم

عرب الجھمة االعدادیة بنین 2009/06/27 حسین على عبد النبى عمران 2137723 كفـءكفـء1912011/06/27 معلم

بنى ھالل االبتدائیة بنات 2009/06/27 حسین دمحم كریم دسوقى 2134989 كفـءكفـء1922011/06/27 معلم

نزالى جانوب االعدادیة بنات 2009/02/14 حلیمھ رشاد سیف  عبد العزیز 2130790 كفـءكفـء1932011/02/14 معلم

المنشاه الصغرى االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 حمادة سید عبد الحفیظ حسانین 2134263 كفـءكفـء1942011/06/27 معلم

بلوط  االعدادیة المشتركة 2007/01/16 حمادة عبد السالم ابراھیم عبد العزیز 2136990 كفـءكفـء1952011/06/26 معلم

عرب فزارة للتعلیم االساسى 2008/01/12 حمادة دمحم احمد عبد الال 2129956 كفـءكفـء1962011/02/14 معلم

عرب الجھمة االعدادیة بنین 2009/06/27 حماده عبد الجواد جمعھ سید 2125337 كفـءكفـء1972011/06/27 معلم

ابو سیف االبتدائیھ المشتركة 2009/02/28 حمدى موریس كیرلس سعد هللا 2136348 كفـءكفـء1982011/02/28 معلم

روضھ أبوسیف المشتركة 2009/02/14 حنان ابوبكر احمد مشعال 2136371 كفـءكفـء1992011/02/14 معلم

الوحدة العربیة االعدادیة بنات 2009/06/27 حنان بباوى تقاوى بباوى 2129705 كفـءكفـء2002011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق االعدادیة بنات 2009/06/27 حنان جمیل بولس سفین 2128668 كفـءكفـء2012011/06/27 معلم

عزبة مراد  االبتدائیھ الجدیدة 2008/02/28 حنان رمضان عبد العظیم فرغلى 2127448 كفـءكفـء2022011/02/28 معلم

ابو بكرالصدیق االبتدائیھ المشتركھ 2009/02/14 حنان زھجر خمیس سعید 2135487 كفـءكفـء2032011/02/14 معلم

سعد بن ابى وقاص االبتدائیھ المشتركھ 2008/02/14 حنان سعید حبیب تاوادروس 2129091 كفـءكفـء2042011/02/14 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

القوصیةاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

روضھ سعد بن ابى وقاص 2008/02/14 حنان صالح صدقى حنین 2129106 كفـءكفـء2052011/02/14 معلم

الوحدة العربیة االعدادیة بنات 2009/06/27 حنان عزیز مسعد عوض هللا 2141109 كفـءكفـء2062011/06/27 معلم

میر الثانویة المشتركة 2008/06/27 حنان على حامد عبداللة 2125340 كفـءكفـء2072011/07/01 معلم

روضھ نزالى جانوب 2009/02/14 حنان على فرغل دمحم 2247560 كفـءكفـء2082011/02/14 معلم

االعدادیة الحدیثة بالمنشاة الكبرى 2009/06/27 حنان فراج فارس فراج 2134302 كفـءكفـء2092011/06/27 معلم

روضھ عنك والحبالصھ 2009/02/28 حنان دمحم اسماعیل حسانین 2129244 كفـءكفـء2102011/02/28 معلم

القوصیة الثانویة بنین 2009/06/27 حنان دمحم عبد التواب عبد الجواد 2137621 كفـءكفـء2112011/06/27 معلم

دیر المحرق االعدادیة 2009/06/27 حنان منیر جورجى فریج 2134423 كفـءكفـء2122011/06/27 معلم

االعدادیة الحدیثة بالمنشاة الكبرى 2009/06/27 حیاة عبد الرحمن فارس فراج 2134304 كفـءكفـء2132011/06/27 معلم

المنشاة الكبرى الثانویة الجدیدة بنین 2009/06/27 خالد ابراھیم حسین عبد المعز 2134301 كفـءكفـء2142011/06/27 معلم

الوحدة العربیة االعدادیة بنات 2009/06/27 خالد أحمد طھ على 2129888 كفـءكفـء2152011/06/27 معلم

عنك والحبالصةاالبتدائیھ الجدیدة 2009/02/14 خالد محمود عبد السالم قلیعى 2129752 كفـءكفـء2162011/02/14 معلم

الشھید دمحم عبد التواب عبد الصبور 2009/02/14 خالد مراد ریاض حسن 2128613 كفـءكفـء2172011/02/14 معلم

القوصیة الثانویة بنین 2008/01/08 خالف رجب عبد المنعم جادهللا 2129866 كفـءكفـء2182011/02/28 معلم

صالح الدین االیوبى االبتدائیة 2009/02/28 خلود نتعى رزق تادرس 2129165 كفـءكفـء2192011/02/28 معلم

كوم حریزاالبتدائیھ المشتركة 2009/02/14 خیر ابراھیم متى عبد المالك 2134998 كفـءكفـء2202011/02/14 معلم

الصبحة االبتدائیة المشتركھ 2009/02/14 خیر عزت اسحق مترى 1595847 كفـءكفـء2212011/02/14 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

القوصیةاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السالم الحدیثة االبتدائیةبالمنشاة ك 2008/02/14 دالیدا حسن فھمى مصطفى 2137367 كفـءكفـء2222011/02/14 معلم

التتالیةاالعدادیھ المشتركھ 2009/06/27 دعاء  ابراھیم زكى  عبد السالم 2167676 كفـءكفـء2232011/06/27 معلم

نزالى جانوب االعدادیة بنین 2009/06/27 دعاء زھجر حسین سلیم 2137618 كفـءكفـء2242011/06/27 معلم

احمد عبدالرحیم الثانویھ بنات 2009/06/27 دال ل خلف راجح عبد الباقى 2137122 كفـءكفـء2252011/06/27 معلم

سعد بن ابى وقاص االعدادیھ 2009/06/27 دمیانة صابر سعد ملك 2129047 كفـءكفـء2262011/06/27 معلم

االعدادیة الحدیثة بالمنشاة الكبرى 2009/06/27 دمیانة مكرم فرج جریس 2134311 كفـءكفـء2272011/06/27 معلم

عنك والحبالصةاالبتدائیھ المشتركة 2009/06/27 دھب احمد دمحم دمحم 2129214 كفـءكفـء2282011/06/27 معلم

القوصیة االعدادیة الحدیثة 2009/06/27 دیانا زكریا سمعان عبد اللة 2165469 كفـءكفـء2292011/06/27 معلم

التتالیة االبتدائیةالجدیدة 2009/02/28 رءوف فواد لبیب كیرلس 2137030 كفـءكفـء2302011/02/28 معلم

نزالى جانوب االعدادیة بنین 2009/06/27 رابحة دمحم عبد العظیم سند 2137614 كفـءكفـء2312011/06/27 معلم

السالم االبتدائیة بعرب التتالیة 2009/02/28 رافت بشاى بولس نخلة 2137464 كفـءكفـء2322011/02/28 معلم

ابو خلیل االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 رامى بشاى فھیم بشاى 2127404 كفـءكفـء2332011/06/27 معلم

مھران خالف ع بنات بالقوصیة 2008/06/27 راندا  امین بركات ابادیر 2136996 كفـءكفـء2342011/06/27 معلم

فوزى ابوسیف الحدیثة بنین 2009/06/27 رانیا زھجر موسى اسحق 2141105 كفـءكفـء2352011/06/27 معلم

المنشاة الكبرى االعدادیھ المشتركھ 2009/06/27 رانیا مرقس عیاد بشاى 2124717 كفـءكفـء2362011/06/27 معلم

مجمعة رزقة الدیر االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 رانیا یوسف زاخر جرجس 2133851 كفـءكفـء2372011/06/27 معلم

میر االبتدائیة الجدیدة 2009/02/28 رباب كامل عبد الحمید أحمد 2129160 كفـءكفـء2382011/02/28 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

القوصیةاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

خالف عبد الجابر للتعلیم االساسى/د 2009/02/14 ربیعة جابر عثمان عبد النبى 2129071 كفـءكفـء2392011/02/14 معلم

السالم االبتدائیة بعرب التتالیة 2009/06/27 رجاء حمدى دمحم مفتاح 2137474 كفـءكفـء2402011/06/27 معلم

2008/05/08 االنصار االعدادیة المشتركة رجب محمود عبد المجید حسن 2128585 كفـءكفـء2412011/06/27 معلم

الشھید دمحم عبد التواب عبد الصبور 2007/12/17 رزق هللا عبد الروف سنادة شحاتة 2137761 كفـءكفـء2422011/02/14 معلم

مھران خالف ع بنات بالقوصیة 2009/06/27 رشا ابو العیون دمحم عبد السمیع 2136901 كفـءكفـء2432011/06/27 معلم

بلوط االبتدائیھ المشتركة 2009/02/14 رشا دانیال نان شنودة 2131839 كفـءكفـء2442011/02/14 معلم

تناغة االبتدائیھ المشتركھ 2009/02/14 رشا زكریا على عثمان 2130595 كفـءكفـء2452011/02/14 معلم

الحرادنة االعدادیھ المشتركة 2009/06/27 رشا سلیمان فایز زخارى 2137128 كفـءكفـء2462011/06/27 معلم

الجالء للتعلیم االساسى بالتتالیة 2009/06/27 رشا صابر شاكر حبیب 2141077 كفـءكفـء2472011/06/27 معلم

عزبة مراد االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 رشا صابر میخائیل اقالدیوس 2129799 كفـءكفـء2482011/02/14 معلم

الشیخ عون هللا االبتدائیھ المشتركھ 2008/02/14 رشا عزت سعید احمد 2133750 كفـءكفـء2492011/02/14 معلم

التمساحیة االبتدائیھ المشتركة 2009/02/28 رشا كمال ریاض عثمان 2130464 كفـءكفـء2502011/02/28 معلم

القوصیة االعدادیة الحدیثة 2009/02/14 رشا دمحم حسن احمد 2128298 كفـءكفـء2512011/02/14 معلم

دیر القصیر االعدادیة المشتركة 2009/06/27 رضا احمد دمحم رشوان 2137703 كفـءكفـء2522011/06/27 معلم

نزالى جانوب االعدادیة بنین 2009/06/27 رضا سید عبد الجابر  مھنى 2137626 كفـءكفـء2532011/06/27 معلم

الدكتور دمحم امبابى االبتدائیھ المشتركھ 2008/02/14 رضا شافعى زاید على 2236740 كفـءكفـء2542011/02/14 معلم

مجمعة قصیر العمارنةاالبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 رضوى نتعى على احمد 2129787 كفـءكفـء2552011/06/27 معلم

-----------------------------------

7438of 5578 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

القوصیةاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

اسامةبن زید االبتدائیھ بعرب الجھمة 2009/06/27 رقیة على ابوشناف دمحم 2134318 كفـءكفـء2562011/06/27 معلم

بنى زید بوق االبتدائیھ المشتركھ 2009/02/14 رومانى صادق شقیق فرج 2129600 كفـءكفـء2572011/02/14 معلم

الدیر المحرق االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 رومانى كریم ادیب حناهللا 2392146 كفـءكفـء2582011/06/27 معلم

الوحدة العربیة االعدادیة بنات 2008/06/27 رومانى محروس خلیل یوسف 2135708 كفـءكفـء2592011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیھ 2009/02/28 رومانى یونان ابراھیم میخائیل 2236726 كفـءكفـء2602011/02/28 معلم

الدكتور دمحم امبابى االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 رویدا بكرى نعمان دمحم 2236743 كفـءكفـء2612011/06/27 معلم

المنشاة الصغرى  االعدادیة 2009/06/27 ریھام دمحم عبد اللطیف عمران 2128690 كفـءكفـء2622011/06/27 معلم

نزالى جانوب االعدادیة بنات 2008/06/27 ریھام محمود احمد محمود 2129548 كفـءكفـء2632011/07/27 معلم

عثمان على االعدادیة المشتركة 2008/06/27 ریھام محیى الدین عبد الجواد حسانین 2137707 كفـءكفـء2642011/06/27 معلم

عزبة السالم للتعلیم األساسي ع 2009/02/14 زھجر عبد اللة فكرى واصف 2129111 كفـءكفـء2652011/03/01 معلم

بنى ھالل االعدادیة المشتركة 2009/06/27 زھرة یوسف احمد توفیق 2133779 كفـءكفـء2662011/06/27 معلم

بنى ھالل االعدادیة المشتركة 2009/06/27 زوزو عبد هللا فاخر عبد ربھ 2133770 كفـءكفـء2672011/06/27 معلم

الحرادنة االعدادیھ المشتركة 2008/02/14 زیناھم احمد شعبان زیدى 2135490 كفـءكفـء2682011/02/14 معلم

ام المؤمنین االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 زیناھم صالح عبد الحافظ عبد السید 2135488 كفـءكفـء2692011/02/14 معلم

بنى ادریس االعدادیةالمشتركة 2008/06/27 زیناھم فوزى حامد خمیس 2255062 كفـءكفـء2702011/06/27 معلم

دیر المحرق االعدادیة 2008/06/27 زینب  على  حامد عبد هللا 2134414 كفـءكفـء2712011/06/27 معلم

فاروق الخطیب االعدادیھ المشتركة 2009/06/27 زینب سعد عبد النعیم خلیفة 2128687 كفـءكفـء2722011/06/27 معلم
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عثمان على االعدادیة المشتركة 2009/06/27 زینب سعد دمحم عبد الناصر 2126791 كفـءكفـء2732011/06/27 معلم

2009/06/27 االتحاد االبتدائیھ بنین زینب سید ذكى عبد الواحد 2128328 كفـءكفـء2742011/06/27 معلم

روضھ التمساحیة المشتركة 2008/06/27 زینب شھدى عالم عثمان 2130536 كفـءكفـء2752011/06/27 معلم

نزالى جانوب االعدادیة بنین 2009/06/27 زینب عبد الكریم عبد الحمید سعید 2137615 كفـءكفـء2762011/06/27 معلم

تناغة االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 زینب فتحى اسعد عبد الرازق 2126174 كفـءكفـء2772011/06/27 معلم

عرب الجھمة االعدادیة بنین 2009/06/27 زینب دمحم محمود احمد 2134328 كفـءكفـء2782011/06/27 معلم

عزبة مراد  االبتدائیھ الجدیدة 2008/02/28 سارة دمحم سید دمحم 2137078 كفـءكفـء2792011/02/28 معلم

منشاه خشبة االبتدائیة الجدیدة 2009/06/27 سالى سالم على عبد  القادر 2129072 كفـءكفـء2802011/06/27 معلم

میر االعدادیة بنین 2009/06/27 سالى سمیر اسكندر كیرلس 2165468 كفـءكفـء2812011/06/27 معلم

الشھید دمحم عبد التواب عبد الصبور 2009/06/27 سامح مراد ساویرس بشاى 2128607 كفـءكفـء2822011/06/27 معلم

عزبة روفائیل االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 سامى خلیفة عبد الحمید ابو السعود 2128422 كفـءكفـء2832011/06/27 معلم

منشاه خشبة االبتدائیة الجدیدة 2009/06/27 سامیة جمال عبد النبى عبد السمیع 2129118 كفـءكفـء2842011/06/27 معلم

كوم حریزاالبتدائیھ المشتركة 2009/02/28 سامیة سامى ساویروس مشرقى 2135000 كفـءكفـء2852011/02/28 معلم

إكرام فھیم االبتدائیة 2009/02/14 سامیة سامى شحاتة ساویرس 2130821 كفـءكفـء2862011/02/14 معلم

فوزى أبوسیف بنات 2009/02/14 سامیة سعد سعید مسعود 2131649 كفـءكفـء2872011/02/14 معلم

سعد بن ابى وقاص االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 سامیة شوقى بشرى جاد 2137476 كفـءكفـء2882011/06/27 معلم

فوزى ابوسیف الحدیثة بنین 2009/06/27 سامیة فرج جرس عبد المالك 2141108 كفـءكفـء2892011/06/27 معلم
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روضھ سعد بن ابى وقاص 2009/06/27 سامیة فوزى فلتس مقار 2137387 كفـءكفـء2902011/06/27 معلم

روضھ السالم الحدیثة بالمنشاة الكبرى 2008/06/27 سحر عزت عبد العزیز طلبھ 2137389 كفـءكفـء2912011/06/27 معلم

2009/06/27 القصیر اإلعدادیة المشتركة سحر دمحم دمحم عبد اللة 2135609 كفـءكفـء2922011/06/27 معلم

خالف عبد الجابر للتعلیم االساسى/روضھ د 2009/06/27 سحر مصطفى احمد الھم 2126295 كفـءكفـء2932011/06/27 معلم

القوصیة الثانویة بنین 2008/05/09 سراج الدین على دمحم زھران 2136466 كفـءكفـء2942011/06/27 معلم

التتالیةاالعدادیھ المشتركھ 2009/02/28 سعاد سالم حنااللة سلیمان 2141068 كفـءكفـء2952011/02/28 معلم

خلف كیالنى االبتدائیھ 2009/06/27 سعید خلیفھ مسعود فرج 2126173 كفـءكفـء2962011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیھ 2009/02/28 سعید فایز عبد المسیح بطرس 2134985 كفـءكفـء2972011/02/28 معلم

على بن ابى طالب االبتدائیھ 2009/06/27 سلفانا اسحق نعیم حبیب 2133907 كفـءكفـء2982011/06/27 معلم

السالم الحدیثة االبتدائیةبالمنشاة ك 2009/06/27 سلوى جمیل وھیب زكى 2137727 كفـءكفـء2992011/06/27 معلم

روضھ د حكمت ابو زید 2009/06/27 سلوى سید ذكى عبد الواحد 2389152 كفـءكفـء3002011/06/27 معلم

الشیخ عون هللا االبتدائیھ المشتركھ 2009/02/28 سلوى عبد الرحمن سید عالم 2133760 كفـءكفـء3012011/03/01 معلم

روضھ بنى ھالل 2009/06/27 سلیمة مصطفى على مصطفى 2136472 كفـءكفـء3022011/06/27 معلم

الشھید دمحم على مكارم االبتدائیھ 2009/06/27 سماح ظریف رضا مجلى 2129801 كفـءكفـء3032011/06/27 معلم

المنشاه الصغرى االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 سماح عبد التواب فھمى خلف 2134275 كفـءكفـء3042011/06/27 معلم

عثمان على االبتدائیھ المشتركھ 2009/02/14 سماسم ابراھیم دمحم بكر 2236729 كفـءكفـء3052011/02/14 معلم

القوصیھ الثانویھ التجاریھ المشتركھ 2009/06/27 سمر محمود احمد عبد اللطیف 2389179 كفـءكفـء3062011/06/27 معلم
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األعلي

روضھ خالد بن الولید 2009/06/27 سمر مكرم عبد التواب دمحم 2237838 كفـءكفـء3072011/06/27 معلم

روضھ عثمان على 2009/02/28 سمیحة شعبان جمعة عثمان 2133927 كفـءكفـء3082011/02/28 معلم

عثمان على االبتدائیھ الجدیدة 2009/02/28 سندریال نتعى رزق تادرس 2131687 كفـءكفـء3092011/02/28 معلم

بنى ادریس االبتدائیة الجدیدة 2008/06/27 سھام سالمة عبد الناصر حسین 2129258 كفـءكفـء3102011/06/27 معلم

الوحدة االبتدائیھ بمیر 2009/06/27 سھام عبد المنعم فھیم عبد الحمید 2129806 كفـءكفـء3112011/06/27 معلم

الشھید دمحم على مكارم االبتدائیھ 2009/06/27 سھام دمحم جالل قناوى 2129195 كفـءكفـء3122011/06/27 معلم

مدرسة عنك والحبالصة االعدادیة 2008/06/27 سھام دمحم خلیل تغیان 2134488 كفـءكفـء3132011/06/27 معلم

نزالى جانوب االعدادیة بنات 2009/06/27 سھیر شكرى حسن عثمان 2235124 كفـءكفـء3142011/06/27 معلم

الحرادنة االعدادیھ المشتركة 2008/06/27 سھیر فوزى رضوان عبد الحافظ 2124742 كفـءكفـء3152011/06/27 معلم

بنى ھالل االبتدائیة بنین 2009/06/27 سوزان احمد فكرى عبد العزیز 2136462 كفـءكفـء3162011/06/27 معلم

العروبة الرسمیة للغات 2009/06/27 سوزان دمحم عبد الرحمن حمودة 2137498 كفـءكفـء3172011/06/27 معلم

بنى زید بوق االعدادیة المشتركة 2009/06/27 سوزان محمود عبد الكریم وھمان 2132953 كفـءكفـء3182011/06/27 معلم

عزبة روفائیل االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 سوزان نجاح عجیب جرجس 2129174 كفـءكفـء3192011/06/27 معلم

الحرادنة االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 سوزى صموئیل عبد التواب صموئیل 2166530 كفـءكفـء3202011/06/27 معلم

فوزى ابوسیف الحدیثة بنات 2008/06/27 سوزى وجدى مكارى اسكندر 2130495 كفـءكفـء3212011/06/27 معلم

المنشاة الكبرى الثانویة الجدیدة بنین 2008/02/14 سوزیت سمیر غالى عبد المسیح 2130822 كفـءكفـء3222011/03/01 معلم

العریصة االعدادیة 2009/02/28 سوسن عبد السالم خمیس متولى 2137717 كفـءكفـء3232011/02/28 معلم
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األعلي

الدكتور دمحم امبابى االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 سوسن عبد اللطیف عباس خطاب 2236736 كفـءكفـء3242011/06/27 معلم

الصبحة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 سوسن دمحم دمحم محفوظ 2128671 كفـءكفـء3252011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیھ 2009/06/27 سومة عبدالجابر صالح أیوب 2129880 كفـءكفـء3262011/06/27 معلم

بلوط  االعدادیة المشتركة 2009/06/27 سومھ نجیب عبد المالك انجلى 2136984 كفـءكفـء3272011/06/27 معلم

مدرسة عنك والحبالصة االعدادیة 2009/06/27 سومیة عبد الرحمن محمود خلیفھ 2134479 كفـءكفـء3282011/06/27 معلم

عنك والحبالصةاالبتدائیھ الجدیدة 2009/06/27 سومیة دمحم خلیل دمحم 2135503 كفـءكفـء3292011/06/27 معلم

الشھداء االعدادیة بنین 2009/06/27 سید ضاحى حامد خلیل 2129847 كفـءكفـء3302011/06/27 معلم

مدرسة عنك والحبالصة االعدادیة 2009/06/27 سید عبد العزیز عبد الظاھر تغیان 2128650 كفـءكفـء3312011/06/27 معلم

عزبة روفائیل االعدادیة 2009/06/27 سید دمحم حسن دمحم 2128643 كفـءكفـء3322011/06/27 معلم

عرب الجھمة االعدادیة بنین 2009/02/14 شادیھ ابوخاطرة فایز بخاطره 2137719 كفـءكفـء3332011/02/14 معلم

الشھداء االعدادیة بنین 2009/06/27 شربات عبد الرحیم یونس حماد 2128672 كفـءكفـء3342011/06/27 معلم

القوصیة الثانویة بنین 2008/06/27 شریف جالل عبد القادر عبد الحافظ 2137734 كفـءكفـء3352011/06/27 معلم

السالم الحدیثة االبتدائیةبالمنشاة ك 2008/06/27 شرین ابراھیم دمحم عالم 2137369 كفـءكفـء3362011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق االعدادیة بنات 2008/02/14 شرین جمیل احمد سالم 2134287 كفـءكفـء3372011/02/14 معلم

عثمان على االبتدائیھ الجدیدة 2009/02/14 شرین عبد السمیع على حبیب 2131686 كفـءكفـء3382011/02/14 معلم

مدرسة عنك والحبالصة االعدادیة 2009/06/27 شرین فتحى توفیق عبدة 2134486 كفـءكفـء3392011/06/27 معلم

بنى ادریس االبتدائیة الجدیدة 2009/06/27 شعبان مرزق شعبان دمحم 2129266 كفـءكفـء3402011/06/27 معلم
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میر االعدادیة بنین 2009/02/14 شنودة جمال مكین سعد اللة 2129803 كفـءكفـء3412011/02/14 معلم

منشاة خشبة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 شنودة عیاد عبد المسیح  متى 2137780 كفـءكفـء3422011/06/27 معلم

عمربن الخطاب االعدادیة بالقوصیة 2009/06/27 شنوده صالح سالمھ جبره 2137757 كفـءكفـء3432011/06/27 معلم

القوصیھ الثانویھ التجاریھ المشتركھ 2009/06/27 شیرین انور صلیب مقار 2133833 كفـءكفـء3442011/06/27 معلم

مجمعة رزقة الدیر االبتدائیھ المشتركھ 2009/02/28 شیرین سعداوى فرح میخائیل 2133850 كفـءكفـء3452011/02/28 معلم

فوزى ابو سیف االبتدائیة 2009/06/27 شیرین سمیر فرج جرجس 2126261 كفـءكفـء3462011/06/27 معلم

الدیر المحرق االبتدائیھ المشتركھ 2009/02/14 شیرین عدلى زاخر جرجس 2129988 كفـءكفـء3472011/02/14 معلم

مجمعة میر االبتدائیھ بنین 2009/02/14 شیرین مسعود مرشد حنین 2141098 كفـءكفـء3482011/02/14 معلم

مھران خالف ع بنات بالقوصیة 2009/06/27 شیماء جالل عبد الاله عبد العال 2135605 كفـءكفـء3492011/06/27 معلم

عمربن الخطاب االعدادیة بالقوصیة 2009/06/27 شیماء رفیق على خضیر 2130804 كفـءكفـء3502011/06/27 معلم

بوق  االعدادیة المشتركة 2009/06/27 شیماء عبد الاله عبد الموجود احمد 2137834 كفـءكفـء3512011/06/27 معلم

كوم حریزاالبتدائیھ المشتركة 2009/02/28 صابر بطرس ابراھیم حنا 2134999 كفـءكفـء3522011/02/14 معلم

القوصیھ الثانویھ التجاریھ المشتركھ 2008/06/27 صابرین بكر صالح فرج 2132828 كفـءكفـء3532011/06/27 معلم

فوزى أبوسیف بنات 2008/02/14 صابرین حسنى دمحم امام 2129757 كفـءكفـء3542011/02/14 معلم

الشیخ عون هللا االبتدائیھ المشتركھ 2009/02/14 صابرین عبد المعطى تمام ھمام 2133756 كفـءكفـء3552011/02/14 معلم

عنك والحبالصةاالبتدائیھ المشتركة 2009/06/27 صافیناز عبد العظیم یوسف احمد 2129211 كفـءكفـء3562011/06/27 معلم

منشاة خشبة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 صالحین ابراھیم عید سویرى 2135694 كفـءكفـء3572011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

القوصیةاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القوصیھ الثانویھ التجاریھ المشتركھ 2008/06/27 صباح احمد مھران عبدالرحمن 2267841 كفـءكفـء3582011/06/27 معلم

السالم الحدیثة االبتدائیةبالمنشاة ك 2008/06/27 صباح عبد الكریم مھنى سعید 2137362 كفـءكفـء3592011/06/27 معلم

نزالى جانوب االعدادیة بنین 2009/06/27 صباح فرغل درویش على 2137620 كفـءكفـء3602011/06/27 معلم

الشیخ احمد دمحم اسماعیل بمنشاه خشبة االبتدائیھ 2009/06/27 صباح مصطفى عقیلى عبد الجواد 2137468 كفـءكفـء3612011/06/27 معلم

الجالء للتعلیم االساسى بالتتالیة 2009/06/27 صباح مالك شاكر لوقا 2141079 كفـءكفـء3622011/06/27 معلم

القوصیھ الثانویھ التجاریھ المشتركھ 2009/06/27 صفاء احمد ھاشم فرغلى 2389164 كفـءكفـء3632011/06/27 معلم

بلوط االبتدائیھ المشتركة 2009/06/27 صفاء سلیمان سید سلیمان 2131857 كفـءكفـء3642011/06/27 معلم

عنك والحبالصةاالبتدائیھ الجدیدة 2009/06/27 صفاء سمیر عبد الحفیظ  احمد 2129767 كفـءكفـء3652011/06/27 معلم

عثمان على االبتدائیھ الجدیدة 2009/02/14 صفاء على صدیق حسن 2131690 كفـءكفـء3662011/02/14 معلم

ابو سیف االعدادیة المشتركة 2009/06/27 صفوان رمضان عبد العلیم دمحم 2129498 كفـءكفـء3672011/06/27 معلم

صالح الدین االیوبى االبتدائیة 2009/06/27 صفیة حسن عبد الجواد حسن 2136342 كفـءكفـء3682011/06/27 معلم

الشھید دمحم عبد التواب عبد الصبور 2009/02/14 صفیة سید دمحم حامد 2128623 كفـءكفـء3692011/02/14 معلم

الشیخ احمد دمحم اسماعیل بمنشاه خشبة االبتدائیھ 2009/06/27 صفیة منیر فایق  ابو حلیقة 2127393 كفـءكفـء3702011/06/27 معلم

المنشاه الكبرى االبتدائیھ المشتركة 2009/02/14 صلیب زاھى صلیب یوسف 2126805 كفـءكفـء3712011/02/14 معلم

السالم االبتدائیھ المشتركھ بعرب الجھمھ 2009/06/27 طارق دمحم محمود احمد 2131730 كفـءكفـء3722011/06/27 معلم

القوصیة الثانویة بنین 2009/06/27 طة سید حسانین عبد اللطیف 2135623 كفـءكفـء3732011/06/27 معلم

االستقالل االبتدائیھ بنجع عرب التتالیة 2009/02/28 طلعت رفاعى عبد اللة بطرس 2134920 كفـءكفـء3742011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

القوصیةاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عزبة السالم للتعلیم األساسى 2009/02/14 عادل محروس میخائیل جبرائیل 2127429 كفـءكفـء3752011/02/14 معلم

عرب الجھمة ع بنات 2009/06/27 عاطف على دمحم دمحم 2126851 كفـءكفـء3762011/06/27 معلم

السالم االبتدائیة بعرب التتالیة 2009/06/27 عاطف مایز جورج مسعد 2137592 كفـءكفـء3772011/06/27 معلم

االعدادیة الحدیثة بالمنشاة الكبرى 2009/06/27 عائشة عبد العزیز احمد على 2134314 كفـءكفـء3782011/06/27 معلم

اسامةبن زید االبتدائیھ بعرب الجھمة 2009/02/14 عائشة عبد العزیز دمحم عبد القادر 2134322 كفـءكفـء3792011/02/14 معلم

الشھید دمحم عبد التواب عبد الصبور 2009/06/27 عبد التواب  دمحم خلیل دمحم 2128609 كفـءكفـء3802011/06/27 معلم

بنى ھالل االعدادیة المشتركة 2009/06/27 عبد الجواد احمد عبد الجواد محجوب 2129707 كفـءكفـء3812011/06/27 معلم

السالم للتعلیم االساسى بنجع عرب التتالیة 2009/06/27 عبد الراضى حمدى عبد الرحیم محمود 2137466 كفـءكفـء3822011/06/27 معلم

فاروق الخطیب االعدادیھ المشتركة 2009/06/27 عبد الرحمن عبد التواب ابراھیم مراد 2128686 كفـءكفـء3832011/06/27 معلم

االنصار االبتدائیة الجدیدة 2007/12/25 عبد الغفار عبد الحمید دمحم عبد العال 2128292 كفـءكفـء3842011/02/14 معلم

دیرالقصیر شرق  النیل االعدادیة 2007/11/09 عبد هللا ابو زید دمحم عبد هللا 2129476 كفـءكفـء3852011/02/28 معلم

بوق  االعدادیة المشتركة 2009/02/14 عبد هللا سید عبد هللا فم 2130438 كفـءكفـء3862011/03/01 معلم

التتالیةاالعدادیھ المشتركھ 2009/06/27 عبد الناصر عبد التواب محمود جبالى 2229832 كفـءكفـء3872011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق االعدادیة بنات 2008/05/09 عبداللة فوزى حلوى احمد 2226234 كفـءكفـء3882011/06/27 معلم

مجمعة قصیر العمارنةاالبتدائیھ المشتركھ 2009/02/14 عبیر احمد حسن دمحم 2129779 كفـءكفـء3892011/02/14 معلم

روضھ عثمان على 2009/02/14 عبیر احمد فرغل فھمى 2133926 كفـءكفـء3902011/02/14 معلم

الشیخ احمد دمحم اسماعیل بمنشاه خشبة االبتدائیھ 2009/02/28 عبیر سعد عبد الحافظ سعید 2127391 كفـءكفـء3912011/02/28 معلم
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین
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القوصیةاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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المؤھل 
األعلي

العروبة الرسمیة للغات 2009/06/27 عبیر سند برسوم میخائیل 2221982 كفـءكفـء3922011/06/27 معلم

اسامةبن زید االبتدائیھ بعرب الجھمة 2009/06/27 عبیر سید حامد ابوبكر 2134325 كفـءكفـء3932011/06/27 معلم

الشیخ عون هللا االعدادیة المشتركة 2008/06/27 عبیر عبد الرحمن زیدان عبد الباقى 2137127 كفـءكفـء3942011/06/27 معلم

ابو بكرالصدیق االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 عبیر دمحم مصطفى دمحم 2128348 كفـءكفـء3952011/06/27 معلم

السالم االبتدائیھ المشتركھ بعرب الجھمھ 2009/06/27 عدلیة ابراھیم منصور بخاطرة 2131738 كفـءكفـء3962011/07/18 معلم

التمساحیة االبتدائیھ المشتركة 2009/06/27 عزة سید دمحم طھ 2130511 كفـءكفـء3972011/06/27 معلم

بنى ادریس االعدادیةالمشتركة 2009/02/14 عزة عبد التواب على عبد الرحیم 2129268 كفـءكفـء3982011/02/14 معلم

الشھید دمحم عبد التواب عبد الصبور 2009/06/27 عزة عبد الوھاب عبدالعال حمید 2128634 كفـءكفـء3992011/06/27 معلم

الشیخ عون هللا االعدادیة المشتركة 2008/02/14 عزة على عبد الحمید على 2133749 كفـءكفـء4002011/02/14 معلم

عمربن الخطاب االعدادیة بالقوصیة 2008/06/27 عزه حسن دمحم حسن 2390416 كفـءكفـء4012011/06/27 معلم

تناغة االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 عزه سید احمد محمود 2129791 كفـءكفـء4022011/06/27 معلم

السالم االبتدائیة بعرب التتالیة 2009/06/27 عصام عبد الحمید جمعة عبد هللا 2137579 كفـءكفـء4032011/06/27 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2008/05/09 عصام دمحم توفیق دمحم 2369769 كفـءكفـء4042011/06/27 معلم

روضھ نزالى جانوب 2009/02/14 عصمت لطفى عبد المحسن عبد الشافى 2247539 كفـءكفـء4052011/02/14 معلم

السالم للتعلیم االساسى بنجع عرب التتالیة 2009/06/27 عطیة سید عبد اللطیف على 2134928 كفـءكفـء4062011/06/27 معلم

روضھ ابوسیف الجدیده 2008/02/14 عفاف اسعد سعد جرجس 2137020 كفـءكفـء4072011/02/14 معلم

احمد عبدالرحیم الثانویھ بنات 2008/06/27 عفاف زكریا عبد المسیح جرجس 2133834 كفـءكفـء4082011/06/27 معلم
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تاریخ شغل 
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المؤھل 
األعلي

عرب الجھمة ع بنات 2008/06/27 عفاف سعد علوان حسین 2126861 كفـءكفـء4092011/06/27 معلم

روضھ عنك والحبالصھ 2008/06/27 عفاف صالح سید سلیم 2129242 كفـءكفـء4102011/06/27 معلم

القوصیة االعدادیة بنین 2009/06/27 عفاف ماھر ذكى شحاتة 2135706 كفـءكفـء4112011/07/01 معلم

بنى ھالل االبتدائیة بنین 2009/02/14 عال جمال محمود توفیق 2136459 كفـءكفـء4122011/02/14 معلم

بوق  االبتدائیھ المشتركة 2008/06/27 عال عبد الرحیم احمد نادى 2136329 كفـءكفـء4132011/06/27 معلم

فاروق الخطیب االعدادیھ المشتركة 2009/06/27 عالء خلف سلیم دمحم 2128685 كفـءكفـء4142011/06/27 معلم

المنشاة الكبرى الثانویة بنات 2007/12/28 عالء عبد الھادى  طلبة عبد الھادى 2131837 كفـءكفـء4152011/02/14 معلم

التتالیةاالعدادیھ المشتركھ 2009/06/27 على عون دمحم صالح 2134438 كفـءكفـء4162011/06/27 معلم

نزالى جانوب االعدادیة بنین 2009/06/27 علیاء عادل صبرى عبد المعز 2137610 كفـءكفـء4172011/06/27 معلم

منشاة خشبة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 علیاء عبد الغنى مسعود على 2135695 كفـءكفـء4182011/06/27 معلم

مھران خالف ع بنات بالقوصیة 2009/06/27 علیاء دمحم عبد الظاھر مساعد 2133846 كفـءكفـء4192011/06/27 معلم

فاروق الخطیب االعدادیھ المشتركة 2009/06/27 عماد حسن عبد العظیم شحاتة 2128682 كفـءكفـء4202011/06/27 معلم

مجمعة رزقة الدیر االبتدائیھ المشتركھ 2009/02/14 عماد غبلایر میخائیل زاخر 2133848 كفـءكفـء4212011/02/14 معلم

بلوط  االعدادیة المشتركة 2009/06/27 عماد یوسف مسعد سیدھم 2129515 كفـءكفـء4222011/06/27 معلم

عرب فزارة للتعلیم االساسى 2009/06/27 عمرو فاروق دمحم دمحم 2128221 كفـءكفـء4232011/06/27 معلم

المنشاه الصغرى االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 عید  ابراھیم عبد الدایم عبود 2134247 كفـءكفـء4242011/06/27 معلم

الشیخ عون هللا االعدادیة المشتركة 2008/05/08 عید دمحم على دمحم 2130808 كفـءكفـء4252011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

القوصیةاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

خالف عبد الجابر للتعلیم االساسى/د 2008/02/14 غادة احمد دمحم عبد الحلیم 2126240 كفـءكفـء4262011/02/14 معلم

سعد بن ابى وقاص االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 غادة بشرى زاخر اسقورس 2129077 كفـءكفـء4272011/06/27 معلم

أبو خلیل اإلعدادیة المشتركھ 2008/06/27 غادة سعد دمحم عزام 2126233 كفـءكفـء4282011/06/27 معلم

صالح الدین االیوبى االبتدائیة 2008/02/28 غادة عبد التواب عبد الحمید عثمان 2141092 كفـءكفـء4292011/02/28 معلم

مھران خالف ع بنات بالقوصیة 2009/06/27 غادة عبد الستار دمحم ابراھیم 2129171 كفـءكفـء4302011/06/27 معلم

اسامةبن زید االبتدائیھ بعرب الجھمة 2009/06/27 غادة عبد الغنى محمود مجلى 2134319 كفـءكفـء4312011/06/27 معلم

القوصیة االبتدائیةالمشتركھ 2008/06/27 غادة على عبد العال على 2128260 كفـءكفـء4322011/06/27 معلم

بنى صالح االبتدائیھ المشتركھ 2008/06/27 غادة دمحم احمد على 2127422 كفـءكفـء4332011/06/27 معلم

نزالى جانوب االبتدائیھ المشتركھ 2009/02/14 غادة دمحم صخر احمد 2134290 كفـءكفـء4342011/02/14 معلم

المنشاة الكبرى االعدادیھ المشتركھ 2008/06/27 غالیة سالمة شوقى غالى 2229854 كفـءكفـء4352011/06/27 معلم

عمرو بن العاص برزقھ الدیرالمحرق 2009/06/27 فادیة یوسف فھیم جریس 2131352 كفـءكفـء4362011/06/27 معلم

نزالى جانوب االعدادیة بنات 2008/06/27 فاطمة الزھراء زغلول عبد الرحمن عمر 2128208 كفـءكفـء4372011/06/27 معلم

نزالى جانوب االعدادیة بنات 2008/06/27 فاطمة حامد على عبد اللة 2128209 كفـءكفـء4382011/06/27 معلم

ابو سیف االعدادیة المشتركة 2009/06/27 فاطمة سید راشد ابراھیم 2137080 كفـءكفـء4392011/06/27 معلم

المنشاة الكبرى الثانویة بنات 2009/06/27 فاطمة سید سالم على 2132927 كفـءكفـء4402011/06/27 معلم

الشھید دمحم على مكارم االبتدائیھ 2009/06/27 فاطمة سید عبد الناصر عثمان 2128245 كفـءكفـء4412011/06/27 معلم

الشیخ احمد دمحم اسماعیل بمنشاه خشبة االبتدائیھ 2008/02/14 فاطمة سید دمحم دمحم 2127390 كفـءكفـء4422011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

صالح الدین االیوبى االبتدائیة 2008/02/14 فاطمة صالح حسین بدیر 2130819 كفـءكفـء4432011/02/14 معلم

روضھ السالم بعرب الجھمھ 2008/02/14 فاطمة على حامد عبد اللة 2131743 كفـءكفـء4442011/02/14 معلم

القوصیھ الثانویھ التجاریھ المشتركھ 2008/06/27 فاطمة فاروق ابراھیم یونس 2128286 كفـءكفـء4452011/06/27 معلم

الشیخ عون هللا االبتدائیھ المشتركھ 2008/02/14 فاطمة محمود احمد ابو شعالة 2133747 كفـءكفـء4462011/02/14 معلم

القوصیة االعدادیة بنین 2009/06/27 فاطمة مرزق جالل قمصان 2133842 كفـءكفـء4472011/06/27 معلم

القوصیھ الثانویھ التجاریھ المشتركھ 2008/06/27 فاطمھ شحاتھ سعید عواجھ 2267842 كفـءكفـء4482011/06/27 معلم

القوصیة االعدادیة بنین 2009/06/27 فاطمھ دمحم حسن عبد العال 2133843 كفـءكفـء4492011/06/27 معلم

بنى یحیى شرق االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 فرحانة ظریف محمود سید 2137753 كفـءكفـء4502011/06/27 معلم

بنى یحیى قبلى االبتدائیھ المشتركھ 2008/05/12 فرغلى حسن دمحم حسین 2137083 كفـءكفـء4512011/06/27 معلم

سعد بن ابى وقاص االبتدائیھ المشتركھ 2009/02/14 فلایر نیاظ حنا حزین 2129080 كفـءكفـء4522011/02/14 معلم

2009/06/27 االتحاد االبتدائیھ بنین فیبى میالد شلبى جرجس 2137733 كفـءكفـء4532011/06/27 معلم

دیر المحرق االعدادیة 2009/06/27 فیفیان فوزى فھیم فرج اللة 2227831 كفـءفوق المتوسط4542011/06/27 معلم

االعدادیة الحدیثة بالمنشاة الكبرى 2008/06/27 كاترینا بولس صلیب دوس 2134313 كفـءكفـء4552011/06/27 معلم

عزبة مراد االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 كرستینا كمال زاخر مترى 2128235 كفـءكفـء4562011/02/14 معلم

الحرادنة االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 كمیلة كامل حنا صلیب 2135499 كفـءكفـء4572011/06/27 معلم

التتالیة االبتدائیةالجدیدة 2009/06/27 كوثر لبیب حبیب كرلس 2137037 كفـءكفـء4582011/06/27 معلم

مجمعة قصیر العمارنةاالبتدائیھ المشتركھ 2008/02/14 لبنى كمال دمحم على 2129780 كفـءكفـء4592011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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القوصیةاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السالم للتعلیم االساسى بنجع عرب التتالیة 2009/02/28 لطفى حسنى یونس على 2137463 كفـءكفـء4602011/02/28 معلم

الشھید حسن حامد علیان خمیس 2009/02/28 لمیاء حمادة سلیم احمد 2137718 كفـءكفـء4612011/02/28 معلم

ابو بكرالصدیق االبتدائیھ المشتركھ 2008/02/28 لمیاء دوس سعید دوس 89876 كفـءكفـء4622011/02/28 معلم

ابو سیف االبتدائیھ المشتركة 2009/02/14 لیلى نان حكیم فرج 2136325 كفـءكفـء4632011/02/14 معلم

بنى زید بوق االعدادیة المشتركة 2007/12/25 ماجد مكرم ولیم عبد النور 2131653 كفـءكفـء4642011/02/14 معلم

الوحدة العربیة االعدادیة بنات 2009/06/27 ماجدة سمیر حبیب دوس 2135711 كفـءكفـء4652011/06/27 معلم

روضھ عثمان على 2009/02/14 ماجدة سید احمد عبد المجید 2133925 كفـءكفـء4662011/02/14 معلم

بوق  االعدادیة المشتركة 2008/06/27 ماجدة عبد الفتاح عبد الحمید امام 2388746 كفـءكفـء4672011/06/27 معلم

فوزى أبوسیف بنات 2009/06/27 ماجدة ماھر ثابت جید 2129178 كفـءكفـء4682011/07/01 معلم

بلوط االبتدائیھ المشتركة 2009/02/14 ماجده محروص سمعان فرج 2135001 كفـءكفـء4692011/02/14 معلم

الشھید دمحم عبد التواب عبد الصبور 2009/06/27 مارسیل مالك جودة مترى 2128627 كفـءكفـء4702011/06/27 معلم

إكرام فھیم االبتدائیة 2009/06/27 مارلین مختار جاد الكریم مؤنس 2130828 كفـءكفـء4712011/06/27 معلم

سعد بن ابى وقاص االبتدائیھ المشتركھ 2009/02/14 مارى  جاد الكریم وھیب حنا 2129092 كفـءكفـء4722011/02/14 معلم

التتالیة االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 مارى حنا لبیب دوس 2141075 كفـءكفـء4732011/06/27 معلم

الشیخ احمد دمحم اسماعیل بمنشاه خشبة االبتدائیھ 2009/06/27 مارى شكرى شاكر ملك 2127395 كفـءكفـء4742011/06/27 معلم

مجمعة میر االبتدائیھ بنین 2009/06/27 مارى فھمى غبلایر میخائیل 2141111 كفـءكفـء4752011/06/27 معلم

القوصیة االبتدائیةالمشتركھ 2009/02/28 مارى مرزوق بشارة غبلایر 2129166 كفـءكفـء4762011/02/14 معلم
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التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

میر االعدادیة بنین 2009/06/27 مارى مالك جودة مترى 2165466 كفـءكفـء4772011/06/27 معلم

عزبة مراد االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 مارى منیر لمعى اسكندر 2133869 كفـءكفـء4782011/06/27 معلم

القوصیة االبتدائیة الجدیدة 2009/06/27 ماري صالح شحاتة میخائیل 2129869 كفـءكفـء4792011/06/27 معلم

بنى صالح االعدادیھ المشتركھ 2009/06/27 ماریان ناجى موریس شحاتة 2136468 كفـءكفـء4802011/06/27 معلم

بلوط  االعدادیة المشتركة 2009/06/27 مارینا سعد  جندى  میخائیل 2136980 كفـءكفـء4812011/06/27 معلم

قصیرالعمارنة االبتدائیھ شرق النیل 2008/02/28 مایز  نصیف خلیل ابراھیم 2136308 كفـءكفـء4822011/02/28 معلم

الحریةاالبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 مایسة جمیل مكین سعدهللا 2129874 كفـءكفـء4832011/06/27 معلم

اسامةبن زید االبتدائیھ بعرب الجھمة 2009/06/27 مبروكھ غیضان سید عبد اللـھ 2134320 كفـءكفـء4842011/06/27 معلم

مھران خالف ع بنات بالقوصیة 2009/06/27 محاسن عبد اللة احمد سید 2131681 كفـءكفـء4852011/06/27 معلم

نجع حسن عبد الرحیم االعدادیة المشتركة 2009/06/27 دمحم ابراھیم سالمة ابراھیم 2129059 كفـءكفـء4862011/06/27 معلم

عثمان على االعدادیة المشتركة 2009/06/27 دمحم احمد عبد الحكیم عبد الرحمن 2131887 كفـءكفـء4872011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق االعدادیة بنات 2009/02/14 دمحم تامر فرج سالم 2128426 كفـءكفـء4882011/02/14 معلم

المنشاة الكبرى االعدادیھ المشتركھ 2009/02/14 دمحم جمعة عبد العزیز احمد 2130920 كفـءكفـء4892011/02/14 معلم

الشیخ احمد دمحم اسماعیل بمنشاه خشبة االبتدائیھ 2008/01/09 دمحم حامد مبارك سویرى 2127389 كفـءكفـء4902011/02/28 معلم

الوحدة العربیة االعدادیة بنات 2008/05/10 دمحم حسن ابراھیم دمحم 2134481 كفـءكفـء4912011/06/27 معلم

الشیخ عون هللا االبتدائیھ المشتركھ 2008/05/09 دمحم حسن رشوان دمحم 2133745 كفـءكفـء4922011/06/27 معلم

2009/06/27 القصیر اإلعدادیة المشتركة دمحم حسنى ثابت سید 2129186 كفـءكفـء4932011/06/27 معلم
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حسن وھمان االعدادیة المشتركة 2009/06/27 دمحم سعد عبد النبى دیاب 2131710 كفـءكفـء4942011/06/27 معلم

خلف كیالنى االبتدائیھ 2009/06/27 دمحم صابر دمحم ھریدى 2126161 كفـءكفـء4952011/06/27 معلم

نزالى جانوب االعدادیة بنین 2009/06/27 دمحم صدیق احمد حسین 2136291 كفـءكفـء4962011/06/27 معلم

بلوط  االعدادیة المشتركة 2009/06/27 دمحم صالح  خمیس  احمد 2136991 كفـءكفـء4972011/06/27 معلم

میر االعدادیة بنین 2009/06/27 دمحم عبد الحفیظ عبد التواب عبد الحافظ 2165474 كفـءكفـء4982011/06/27 معلم

عثمان على االعدادیة المشتركة 2009/06/27 دمحم عبد العظیم ابراھیم دمحم 2137706 كفـءكفـء4992011/07/01 معلم

السالم للتعلیم االساسى بنجع عرب التتالیة 2009/02/14 دمحم عبد الكریم عبد اللطیف دمحم 2134925 كفـءكفـء5002011/02/14 معلم

عزبة السالم للتعلیم األساسي ع 2009/06/27 دمحم عبدالغنى عبداللطیف شتیوى 2132965 كفـءكفـء5012011/06/27 معلم

الشیخ احمد دمحم اسماعیل بمنشاه خشبة االبتدائیھ 2009/02/14 دمحم على عبد النبى عبد القادر 2127388 كفـءكفـء5022011/02/14 معلم

عرب الجھمة ع بنات 2008/05/17 دمحم على عبد النبى عمران 2128590 كفـءكفـء5032011/06/27 معلم

2009/06/27 القصیر اإلعدادیة المشتركة دمحم على عید حمید 2135615 كفـءكفـء5042011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2009/06/27 دمحم فتحى فرغلى عبد الرحیم 2133904 كفـءكفـء5052011/06/27 معلم

2009/06/27 القصیر اإلعدادیة المشتركة دمحم فتحى دمحم عمر 2135626 كفـءكفـء5062011/06/27 معلم

دیر القصیر االعدادیة المشتركة 2009/06/27 دمحم كمال دمحم على 2136317 كفـءكفـء5072011/06/27 معلم

عمار بن یاسر االبتدائیھ 2009/06/27 دمحم لطفى رفاعى محمود 2137582 كفـءكفـء5082011/06/27 معلم

بنى ھالل االبتدائیة بنین 2008/05/26 دمحم محمود احمد عیسى 2136458 كفـءكفـء5092011/06/27 معلم

عرب الجھمة االعدادیة بنین 2009/06/27 محمود صالح شوقى على 2130929 كفـءكفـء5102011/06/27 معلم
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مدرسة عنك والحبالصة االعدادیة 2009/06/27 محمود عبد الغفار عبد الحمید فرج 2134490 كفـءكفـء5112011/06/27 معلم

عرب الجھمة االعدادیة بنین 2009/06/27 محمود عدوى ادیب دمحم 2125338 كفـءكفـء5122011/06/27 معلم

عمربن الخطاب االعدادیة بالقوصیة 2008/05/08 محمود على خراشة ابراھیم 2129851 كفـءكفـء5132011/06/27 معلم

الشیخ عون هللا االبتدائیھ المشتركھ 2009/02/14 محمود فكرى على سلیمان 2133741 كفـءكفـء5142011/02/14 معلم

عنك والحبالصةاالبتدائیھ الجدیدة 2009/02/14 محمود كامل دمحم حسانین 2129753 كفـءكفـء5152011/02/14 معلم

بنى ادریس االعدادیةالمشتركة 2009/06/27 محمود دمحم عبد العزیز شعالن 2166575 كفـءكفـء5162011/06/27 معلم

بوق  االعدادیة المشتركة 2009/06/27 محمود دمحم عبد الغنى عثمان 2137830 كفـءكفـء5172011/06/27 معلم

بلوط  االعدادیة المشتركة 2007/12/24 محمود دمحم كامل سلیمان 2136884 كفـءكفـء5182011/02/28 معلم

الشیخ عون هللا االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 مدحت عطا تامر دمحم 2136488 كفـءكفـء5192011/06/27 معلم

ابو سیف االعدادیة المشتركة 2009/06/27 مدیحة سلیم عبد الحمید  عبد العلیم 2137825 كفـءكفـء5202011/06/27 معلم

عنك والحبالصةاالبتدائیھ الجدیدة 2009/06/27 مدیحة غالب صدیق دمحم 2129773 كفـءكفـء5212011/06/27 معلم

روضھ بنى ادریس المشتركة 2008/02/14 مدیحة كامل ھاشم حسانین 2129251 كفـءكفـء5222011/02/14 معلم

روضھ التتالیة للتعلیم االساسى 2009/06/27 مرثا میالد مرشد حنا 2127399 كفـءكفـء5232011/06/27 معلم

بوق  االبتدائیھ المشتركة 2009/06/27 مرزقة حسن سلیم دمحم 2136493 كفـءكفـء5242011/06/27 معلم

نزالى جانوب االعدادیة بنین 2009/06/27 مرفت خضر دمحم جلبى 2137623 كفـءكفـء5252011/06/27 معلم

المنشاه الصغرى االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 مرفت سعد عبد الحلیم على 2134276 كفـءكفـء5262011/06/27 معلم

فوزى أبوسیف بنات 2009/06/27 مرفت مجدى زكریا ھندى 2137084 كفـءكفـء5272011/06/27 معلم
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فوزى أبوسیف بنات 2008/02/14 مرفت محروص اسكندر شحاتة 2232481 كفـءكفـء5282011/02/14 معلم

سعد بن ابى وقاص االبتدائیھ المشتركھ 2009/02/14 مرفت یوسف حلیم غالى 2129075 كفـءكفـء5292011/02/14 معلم

عزبة روفائیل االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 مروة رفعت دمحم سید 2128452 كفـءكفـء5302011/06/27 معلم

ابو سیف االبتدائیھ الجدیدة 2008/06/27 مروة عبد الحمید دمحم احمد 2129556 كفـءكفـء5312011/06/27 معلم

عرب الجھمة االعدادیة بنین 2009/06/27 مروة عبد الرحمن حسن عبد العظیم 2137839 كفـءكفـء5322011/06/27 معلم

مجمعة قصیر العمارنةاالبتدائیھ المشتركھ 2008/02/14 مروة كمال دمحم على 2129783 كفـءكفـء5332011/02/14 معلم

ابو سیف االعدادیة المشتركة 2008/06/27 مریا جبرة وسیل جبرة 2136976 كفـءكفـء5342011/06/27 معلم

احمد عبدالرحیم الثانویھ بنات 2009/06/27 مریام  میخائیل فھمى بساده 2124743 كفـءكفـء5352011/06/27 معلم

فاروق الخطیب االعدادیھ المشتركة 2009/06/27 مریانا شفیق عطا اللـھ فرج 2126232 كفـءكفـء5362011/06/27 معلم

القوصیة االبتدائیةالمشتركھ 2009/06/27 مریم  شوقى ثابت غبلایر 2130836 كفـءكفـء5372011/06/27 معلم

السالم الحدیثة االبتدائیةبالمنشاة ك 2009/06/27 مریم حلمى مرقس بشاى 2137726 كفـءكفـء5382011/06/27 معلم

الوحدة العربیة االعدادیة بنات 2009/06/27 مریم راجى  فیلیب  سعید 2392184 كفـءكفـء5392011/06/27 معلم

عمرو بن العاص برزقھ الدیرالمحرق 2008/02/14 مریم سعید فرج هللا فریج 2131348 كفـءكفـء5402011/02/14 معلم

روضھ تناغھ 2009/02/28 مریم شاكر زكى یسى 2130791 كفـءكفـء5412011/02/28 معلم

خلف كیالنى االبتدائیھ 2009/06/27 مریم شھید ارمانیوس مینا 2136299 كفـءكفـء5422011/07/01 معلم

بلوط االبتدائیھ المشتركة 2009/06/27 مریم صبحى غبلایر میخائیل 2131866 كفـءكفـء5432011/06/27 معلم

مجمعة میر االبتدائیھ بنین 2009/06/27 مریم عادل واقیم اسكندر 2141112 كفـءكفـء5442011/06/27 معلم
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فوزى أبوسیف بنات 2009/06/27 مریم فیلیب عازر قلدس 2137085 كفـءكفـء5452011/06/27 معلم

الشیخ نجیب االعدادیة المھنیة 2009/06/27 مریم مزارع ذكى منقریوس 2126231 كفـءكفـء5462011/06/27 معلم

روضة فوزى ابو سیف االبتدائیة 2009/06/27 مریم نجیب فرج جرجس 2130931 كفـءكفـء5472011/06/27 معلم

القوصیة االعدادیة الحدیثة 2009/06/27 مریم وجیھ ینى فرج 2137713 كفـءكفـء5482011/06/26 معلم

ابو بكرالصدیق االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 مریم ولیم عبد المسیح نخلة 2131882 كفـءكفـء5492011/06/27 معلم

سعد بن ابى وقاص االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 مریم یوسف عبد المسیح متى 2129084 كفـءكفـء5502011/06/27 معلم

دیرالقصیر شرق  النیل االعدادیة 2007/12/24 مصطفى ابراھیم عبد العزیز نظیر 2233223 كفـءكفـء5512011/02/14 معلم

فصول ابوسیف الثانویة المشتركة ببنى قره 2008/01/09 مصطفى ابو الغیط عبد العلیم دمحم 2137814 كفـءكفـء5522011/02/28 معلم

بنى ھالل االبتدائیة بنات 2008/05/08 مصطفى دمحم ابراھیم مصطفى 2226278 كفـءكفـء5532011/06/27 معلم

العروبة الرسمیة للغات 2009/06/27 مصطفى دمحم احمد خمیس 2128715 كفـءكفـء5542011/06/27 معلم

صالح الدین االیوبى االبتدائیة 2009/06/27 مصطفى دمحم احمد سید 2135509 كفـءكفـء5552011/06/27 معلم

القوصیة االعدادیة الحدیثة 2009/06/27 مصطفى دمحم سید حسن 2133872 كفـءكفـء5562011/06/27 معلم

2008/05/08 االنصار االعدادیة المشتركة مصطفى دمحم عبد الجید ادم 2128602 كفـءكفـء5572011/06/27 معلم

المنشاه الكبرى االبتدائیھ المشتركة 2009/02/14 مصطفى دمحم مصطفى ابو زید 2126804 كفـءكفـء5582011/02/14 معلم

بلوط االبتدائیھ المشتركة 2009/02/14 مالك مكرم قسطندى ینى 2131843 كفـءكفـء5592011/02/14 معلم

نجع حسن عبد الرحیم االعدادیة المشتركة 2009/06/27 مالك منیر ناشد شرقاوى 2129054 كفـءكفـء5602011/06/27 معلم

عرب الشیخ عون هللا المشتركة 2009/06/27 منال  سالمة على سالمة 2133932 كفـءكفـء5612011/06/27 معلم
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الشھید حسن حامد علیان خمیس 2009/02/14 منال دمحم ابوبكر سید 2137720 كفـءكفـء5622011/02/14 معلم

ابو سیف االبتدائیھ بنین بنى قرة 2008/02/14 منال دمحم عبد الحمید على 2137039 كفـءكفـء5632011/02/14 معلم

بني ادریس االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 منى  شحاتة عبد الحكیم رضوان 2131326 كفـءكفـء5642011/06/27 معلم

دیر المحرق االعدادیة 2008/06/27 منى ابراھیم عبدالعزیز سید 2134419 كفـءكفـء5652011/06/27 معلم

عثمان على االبتدائیھ الجدیدة 2009/02/14 منى ابراھیم دمحم بكر 2131685 كفـءكفـء5662011/02/14 معلم

عزبة انطون االعدادیة المشتركة 2009/06/27 منى احمد محمود على 2128652 كفـءكفـء5672011/06/27 معلم

جاد الرب االبتدائیة الحدیثة 2009/06/27 منى جمال یونس نجیب 2134987 كفـءكفـء5682011/06/27 معلم

الدكتور دمحم امبابى االبتدائیھ المشتركھ 2009/02/14 منى رشدى خالد احمد 2236733 كفـءكفـء5692011/02/14 معلم

سعد بن ابى وقاص االبتدائیھ المشتركھ 2009/02/14 منى سمیر  ناشد حنین 2129090 كفـءكفـء5702011/02/14 معلم

القوصیة االبتدائیةالمشتركھ 2009/06/27 منى سید نعیم طرفاوى 2128631 كفـءكفـء5712011/06/27 معلم

السالم االبتدائیھ المشتركھ بعرب الجھمھ 2009/06/27 منى عبد التواب اسماعیل رزین 2133853 كفـءكفـء5722011/06/27 معلم

عرب الشیخ عون هللا المشتركة 2009/06/27 منى عبد الحمید السید جمعة 2133940 كفـءكفـء5732011/06/27 معلم

2008/06/27 القصیر اإلعدادیة المشتركة منى عبد الحمید عبد الحفیظ احمد 2135606 كفـءكفـء5742011/06/27 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2008/06/27 منى عبد السالم ابراھیم حسانین 2136331 كفـءكفـء5752011/06/27 معلم

نزالى جانوب االعدادیة بنات 2009/06/27 منى عبد العاطى عبد الرحمن دمحم 2128204 كفـءكفـء5762011/06/27 معلم

القوصیة االعدادیة بنین 2009/06/27 منى عبد الفتاح دمحم شعبان 2128647 كفـءكفـء5772011/06/27 معلم

ابو سیف االبتدائیھ المشتركة 2009/06/27 منى عبد المحسن دمحم سعید 2136352 كفـءكفـء5782011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

القوصیةاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

روضھ مجمعة میر 2009/06/27 منى كمال كامل جاد السید 2141116 كفـءكفـء5792011/06/27 معلم

نزالى جانوب االعدادیة بنات 2009/06/27 منى دمحم عثمان دمحم 2128206 كفـءكفـء5802011/06/27 معلم

روضھ عنك والحبالصھ 2009/06/27 منى دمحم على رشوان 2129243 كفـءكفـء5812011/06/27 معلم

منشاة خشبة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 منى دمحم عید سویرى 2135696 كفـءكفـء5822011/06/27 معلم

المنشاة الكبرى االعدادیھ المشتركھ 2008/06/27 منى دمحم محمود فرحات 2126807 كفـءكفـء5832011/06/27 معلم

القوصیة االعدادیة الحدیثة 2009/06/27 منى مرزوق ابراھیم میخائیل 2128625 كفـءكفـء5842011/06/27 معلم

ابو بكرالصدیق االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 منى نجاح نجیب فرج اللة 2136490 كفـءكفـء5852011/06/27 معلم

نجع حسن عبد الرحیم االبتدائیھ 2009/06/27 مى احمد فرغلى دمحم 2130765 كفـءكفـء5862011/06/27 معلم

القوصیة االبتدائیةالمشتركھ 2009/02/14 میرفت فھمى صدیق عبد المسیح 2129755 كفـءكفـء5872011/02/14 معلم

بنى صالح االعدادیھ المشتركھ 2009/06/27 میشیل عجایبى لوقا تاوضروس 2132962 كفـءكفـء5882011/06/27 معلم

التتالیةاالعدادیھ المشتركھ 2009/06/27 مینا  محروس یوسف یعقوب 2229852 كفـءكفـء5892011/07/01 معلم

روضھ العروبة الرسمیة للغات 2009/06/27 نادیة صالح دمحم جابر 2137023 كفـءكفـء5902011/06/27 معلم

المنشاة الكبرى االعدادیھ المشتركھ 2009/06/27 نادیة عبد الروؤف عبد المعز شریف 2126820 كفـءكفـء5912011/06/27 معلم

الدیر المحرق االبتدائیھ المشتركھ 2009/02/14 نادیة منیر بطرس حنا 2129987 كفـءكفـء5922011/02/14 معلم

عثمان على االبتدائیھ الجدیدة 2009/06/27 نادیھ حسین دمحم عبد الرحمن 2130793 كفـءكفـء5932011/06/27 معلم

عثمان على االبتدائیھ المشتركھ 2008/02/28 نادیھ صالح عبدالمعز مرسى 2133922 كفـءكفـء5942011/02/28 معلم

بنى یحى قبلى االعدادیھ المشتركھ 2009/06/27 نارمین مینا جرجس میخائیل 2130800 كفـءكفـء5952011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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القوصیةاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مھران خالف ع بنات بالقوصیة 2008/06/27 ناریمان نعیم سعید جندى 2137818 كفـءكفـء5962011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب االبتدائیھ 2009/06/27 نانسى جمیل نجیب سیف 2128238 كفـءكفـء5972011/06/27 معلم

احمد عبدالرحیم الثانویھ بنات 2009/06/27 نانسى سمیر فھمى عزب 2374816 كفـءكفـء5982011/06/27 معلم

مدرسة عنك والحبالصة االعدادیة 2009/06/27 ناھد رمضان احمد ابراھیم 2134482 كفـءكفـء5992011/06/27 معلم

عرامیة الدیوان االبتدائیھ 2008/02/28 ناھد طلبة عبد التواب طلبة 2129959 كفـءكفـء6002011/02/28 معلم

عثمان على االعدادیة المشتركة 2009/06/27 ناھد فوزى اسكندر بشاى 2137708 كفـءكفـء6012011/06/27 معلم

عنك والحبالصةاالبتدائیھ الجدیدة 2008/06/27 ناھد دمحم خلف اللة عبد اللة 2129774 كفـءكفـء6022011/06/27 معلم

میر االبتدائیة الجدیدة 2009/02/14 ناھد محمود محمود حسین 2129164 كفـءكفـء6032011/02/14 معلم

العریصة للتعلیم االساسى 2009/02/14 نتعیة دمحم دمحم سید 2129993 كفـءكفـء6042011/02/14 معلم

بنى یحیى قبلى االبتدائیھ المشتركھ 2009/02/14 نجاة محمود احمد سالم 2127438 كفـءكفـء6052011/02/14 معلم

میر الثانویة الزراعیة 2011/06/27 نجاح حلمى اندراوس عبدالمالك 2269597 كفـءكفـء6062011/06/27 معلم

المنشاة الكبرى االعدادیھ المشتركھ 2009/06/27 نجالء  عبدة عبد اللة عبد الملك 2124731 كفـءكفـء6072011/06/27 معلم

بنى ھالل االبتدائیة بنین 2009/06/27 نجالء احمد فكرى عبد العزیز 2136460 كفـءكفـء6082011/07/18 معلم

نزالى جانوب االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 نجالء نتعى عبد اللة تغیان 2126171 كفـءكفـء6092011/06/27 معلم

نزالى جانوب االعدادیة بنات 2009/06/27 نجوى ابراھیم دمحم ضیف 2128190 كفـءكفـء6102011/06/27 معلم

عمربن الخطاب االعدادیة بالقوصیة 2008/06/27 نجوى سالمة عبد  الناصر حسین 2130805 كفـءكفـء6112011/07/01 معلم

نزالى جانوب االعدادیة بنات 2009/06/27 نجوى سید احمد احمد 2130799 كفـءكفـء6122011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

القوصیة االبتدائیةالمشتركھ 2009/06/27 نجوى عبد التواب سید حسن 2141100 كفـءكفـء6132011/06/27 معلم

ام المؤمنین االبتدائیة المشتركة 2008/02/14 نجوى عبد الجواد سیف مبارك 2128350 كفـءكفـء6142011/02/14 معلم

الشیخ احمد دمحم اسماعیل بمنشاه خشبة االبتدائیھ 2009/06/27 نجوى على  عبد العزیز دمحم 2127392 كفـءكفـء6152011/06/27 معلم

روضھ د حكمت ابو زید 2009/06/27 نجوى ماھر شلبى جرجس 2137744 كفـءكفـء6162011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق االعدادیة بنات 2008/06/27 نرجس صبحى عبدة زكرى 2248578 كفـءكفـء6172011/06/27 معلم

سعد بن ابى وقاص االعدادیھ 2009/06/27 نرمین نبیل شحاتة ملك 2129049 كفـءكفـء6182011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق االعدادیة بنات 2008/06/27 نرمین ولیم  اسكندر كیرلس 2126854 كفـءكفـء6192011/06/27 معلم

السالم االبتدائیة بعرب التتالیة 2009/06/27 نزیة كمال فایز سعید 2135009 كفـءكفـء6202011/06/27 معلم

التتالیة االبتدائیةالجدیدة 2009/02/14 نزیھة جرجس سنادة جرجس 2137032 كفـءكفـء6212011/02/14 معلم

بلوط  االعدادیة المشتركة 2009/06/27 نسرین  زكریا حبیب رزق 2136974 كفـءكفـء6222011/07/01 معلم

ابو بكر الصدیق االعدادیة بنات 2008/06/27 نسرین احمد فواد عبد الناصر 2134492 كفـءكفـء6232011/06/27 معلم

كوم حریزاالبتدائیھ المشتركة 2009/06/27 نسرین بشرى مسعد اقالدیوس 2135008 كفـءكفـء6242011/06/27 معلم

فوزى ابو سیف االبتدائیة 2009/06/27 نسمة عبد الجواد سلیمان فولى 2136346 كفـءكفـء6252011/06/27 معلم

التتالیة االبتدائیةالجدیدة 2008/01/09 نسیم جمیل ودیع ایوب 2137462 كفـءكفـء6262011/02/28 معلم

السالم االبتدائیة بعرب التتالیة 2009/06/27 نسیم عیاد عطاهللا اسعد 2137597 كفـءكفـء6272011/06/27 معلم

التتالیةاالعدادیھ المشتركھ 2008/05/08 نشات كامل فرج سلیمان 2229857 كفـءكفـء6282011/06/27 معلم

عثمان على االعدادیة المشتركة 2008/06/27 نشوى دمحم شكرى دمحم 2137701 كفـءكفـء6292011/06/27 معلم

-----------------------------------

7438of 5600 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة
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تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الدیر المحرق االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 نفیسة حسن منیر حسن 2129998 كفـءكفـء6302011/06/27 معلم

نزالى جانوب االعدادیة بنات 2009/02/14 نفیسھ على عبد هللا عبد الحافظ 2130600 كفـءكفـء6312011/02/14 معلم

الدكتور دمحم امبابى االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 نھوت سالم دمحم سالم 2236738 كفـءكفـء6322011/06/27 معلم

عثمان على االعدادیة المشتركة 2009/06/27 نھى صالح عبد المالك ریاض 2137711 كفـءكفـء6332011/06/27 معلم

خالف عبد الجابر للتعلیم االساسى/د 2009/06/27 نوال احمد على عاشور 2134323 كفـءكفـء6342011/06/27 معلم

اسامةبن زید االبتدائیھ بعرب الجھمة 2008/06/27 نوال خمیس على عبد الواحد 2134324 كفـءكفـء6352011/06/27 معلم

إكرام فھیم االبتدائیة 2009/02/14 نوال سعد سعید مسعود 2130818 كفـءكفـء6362011/02/14 معلم

عنك والحبالصةاالبتدائیھ المشتركة 2009/02/14 نوال فرجاm یونان عبد المالك 2129213 كفـءكفـء6372011/02/14 معلم

الحرادنة االعدادیھ المشتركة 2009/06/27 نور الصباح عبد المقصود مناع ابو الحسن 2135491 كفـءكفـء6382011/06/27 معلم

عنك والحبالصةاالبتدائیھ الجدیدة 2009/06/27 نورا عادل صفوت اسعد 2129764 كفـءكفـء6392011/06/27 معلم

القوصیة االعدادیة الحدیثة 2009/06/27 نورا محمود عبد العز خلف 2135604 كفـءكفـء6402011/06/27 معلم

عزبة السالم للتعلیم األساسى 2008/06/27 نورا مقرب عبد القادر مقرب 2126827 كفـءكفـء6412011/06/27 معلم

بلوط  االعدادیة المشتركة 2008/06/27 نورھان صالح ذكى عبد الرازق 2137819 كفـءكفـء6422011/06/27 معلم

مھران خالف ع بنات بالقوصیة 2009/06/27 نوسى ابراھیم شوقى ابادیر 2131680 كفـءكفـء6432011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق االعدادیة بنات 2009/02/14 نیرمین یحیى عبد المالك شلبى 2129190 كفـءكفـء6442011/02/14 معلم

بلوط االبتدائیھ المشتركة 2009/02/28 نیفین ولیم كرلس بطرس 2131836 كفـءكفـء6452011/02/28 معلم

الدكتور دمحم امبابى االبتدائیھ المشتركھ 2009/02/28 ھالة حسنى على خطاب 2236739 كفـءكفـء6462011/02/28 معلم
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المؤھل 
األعلي

عثمان على االبتدائیھ الجدیدة 2009/06/27 ھالة سمیر سنوسى عبد الكریم 2133877 كفـءكفـء6472011/06/27 معلم

العروبة الرسمیة للغات 2009/06/27 ھالة سید حسن احمد 2304269 كفـءكفـء6482011/06/27 معلم

الشھید حسن حامد علیان خمیس 2009/06/27 ھالة عبد التواب دمحم عبد هللا 2130837 كفـءكفـء6492011/06/27 معلم

مھران خالف ع بنات بالقوصیة 2009/06/27 ھالة محمود دمحم درویش 2129645 كفـءكفـء6502011/06/27 معلم

مھران خالف ع بنات بالقوصیة 2009/06/27 ھالھ عاطف عزیز ساویرس 2140393 كفـءكفـء6512011/06/27 معلم

حسن وھمان االعدادیة المشتركة 2008/01/18 ھانى برسوم سولایر شلبى 2133860 كفـءكفـء6522011/02/28 معلم

خلف كیالنى االبتدائیھ 2009/06/27 ھانى جمال مرزق عبد المسیح 2126167 كفـءكفـء6532011/06/27 معلم

عزبة السالم للتعلیم األساسى 2007/12/24 ھانى فولى ابوسیف عثمان 2127432 كفـءكفـء6542011/02/14 معلم

أبو خلیل اإلعدادیة المشتركھ 2009/02/28 ھانى لملوم ابراھیم جابر 2126219 كفـءكفـء6552011/02/28 معلم

كوم حریزاالبتدائیھ المشتركة 2009/02/14 ھانى محروص خلة ابراھیم 2134997 كفـءكفـء6562011/02/14 معلم

العروبة الرسمیة للغات 2009/02/14 ھایدى اسماعیل مصطفى نور 1612560 كفـءكفـء6572011/02/14 معلم

كوم حریزاالبتدائیھ المشتركة 2009/06/27 ھبة ابراھیم دسوقى تغیان 2135006 كفـءكفـء6582011/06/27 معلم

احمد عبدالرحیم الثانویھ بنات 2009/06/27 ھبة احمد عبد المنعم دمحم 2128211 كفـءكفـء6592011/06/27 معلم

روضھ خلف كیالنى 2008/02/14 ھبة احمد دمحم دمحم 2136470 كفـءكفـء6602011/02/14 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2009/02/14 ھبة حمادة محمود دمحم 2137732 كفـءكفـء6612011/02/14 معلم

فاروق الخطیب االعدادیھ المشتركة 2009/06/27 ھبة حمدى كامل احمد 2128684 كفـءكفـء6622011/06/27 معلم

الشیخ نجیب االعدادیة المھنیة 2009/06/27 ھبة سعد سید عبد العال 2133638 كفـءكفـء6632011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

خالد بن الولید االبتدائیة 2009/06/27 ھبة سید احمد الھم 2137081 كفـءكفـء6642011/06/27 معلم

احمد شوقى الثانویھ التجاریة 2009/06/27 ھبة كمال زاخر مترى 2137770 كفـءكفـء6652011/06/27 معلم

ابو بكرالصدیق االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 ھبة دمحم احمد فراج 2135504 كفـءكفـء6662011/06/27 معلم

المنشاة الكبرى الثانویة بنات 2009/06/27 ھبة ھانى حلمى دمیان 2128679 كفـءكفـء6672011/06/27 معلم

روضھ ابوسیف الجدیده 2009/06/27 ھبھ سید جعفر دمحم 2129580 كفـءكفـء6682011/06/27 معلم

السالم االبتدائیھ المشتركھ بعرب الجھمھ 2009/06/27 ھبھ صبحى حسین مبروك 2131728 كفـءكفـء6692011/06/27 معلم

صالح الدین االیوبى االبتدائیة 2009/06/27 ھبھ فوزى صدیق دمحم 2141114 كفـءكفـء6702011/06/27 معلم

بنى ھالل االبتدائیة بنات 2009/02/14 ھدى احمد عبد الرحمن عبد الحافظ 2129261 كفـءكفـء6712011/02/14 معلم

السالم االبتدائیة بعرب التتالیة 2009/06/27 ھدى احمد عبد المولى جابر 2137473 كفـءكفـء6722011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق االعدادیة بنات 2009/06/27 ھدى عبد التواب دمحم دمحم 2135703 كفـءكفـء6732011/06/27 معلم

القوصیھ الثانویھ التجاریھ المشتركھ 2009/06/27 ھدى عثمان عبد الحفیظ عبد الجواد 2267843 كفـءكفـء6742011/06/27 معلم

الحرادنة االعدادیھ المشتركة 2009/02/14 ھدى فوزى عید جبر 2135492 كفـءكفـء6752011/02/14 معلم

عزبة السالم للتعلیم األساسى 2009/06/27 ھدى محمود ابو بكر عبد السالم 2127441 كفـءكفـء6762011/06/27 معلم

الوحدة العربیة االعدادیة بنات 2009/06/27 ھلبیس فوزى ینى فرج 2135709 كفـءكفـء6772011/06/27 معلم

نزالى جانوب االعدادیة بنات 2008/06/27 ھمت مصطفى فرغلى عبدالباسط 2128203 كفـءكفـء6782011/06/27 معلم

مھران خالف ع بنات بالقوصیة 2008/06/27 ھناء  جمیل رضا غبلایر 2133832 كفـءكفـء6792011/06/27 معلم

الشھید دمحم عبد التواب عبد الصبور 2009/02/14 ھناء سمیر نصر مسعد 2128614 كفـءكفـء6802011/02/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

ابو سیف االعدادیة المشتركة 2009/02/14 ھناء سید محفوظ نصر 2137042 كفـءكفـء6812011/02/14 معلم

عمربن الخطاب االعدادیة بالقوصیة 2009/06/27 ھناء على احمد على 2132951 كفـءكفـء6822011/06/27 معلم

بنى صالح االعدادیھ المشتركھ 2009/06/27 ھناء دمحم كامل عبد هللا 2131674 كفـءكفـء6832011/06/27 معلم

روضة االنصار االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 ھناء مرزوق زاخر فرج 2128630 كفـءكفـء6842011/06/27 معلم

نزالى جانوب االعدادیة بنات 2009/06/27 ھناء مكرم عبدالمنعم احمد 2128192 كفـءكفـء6852011/06/27 معلم

بنى ھالل االبتدائیة بنات 2009/06/27 ھناء ممدوح حسن حسین 2136467 كفـءكفـء6862011/06/27 معلم

2009/06/27 القصیر اإلعدادیة المشتركة ھناء ممدوح دمحم دمحم 2135610 كفـءكفـء6872011/06/27 معلم

الوحدة االبتدائیھ بمیر 2008/06/27 ھناء منیر سعید عبداللة 2129804 كفـءكفـء6882011/06/27 معلم

كوم حریزاالبتدائیھ المشتركة 2009/06/27 ھناء نادى عبد الجابر حنین 2135007 كفـءكفـء6892011/06/27 معلم

العبور االعدادیة المشتركة 2008/06/27 ھند اكرام فھیم غابیوس 2133841 كفـءكفـء6902011/06/27 معلم

أبو خلیل اإلعدادیة المشتركھ 2008/02/14 ھویدا  ابراھیم محمود عید 2129991 كفـءكفـء6912011/02/14 معلم

عنك والحبالصةاالبتدائیھ الجدیدة 2009/06/27 ھویدا  عبد التواب حمدة عبد العلیم 2126266 كفـءكفـء6922011/06/27 معلم

بلوط االبتدائیھ المشتركة 2009/06/27 ھویدا  مرزق شحاتة صالح 2131864 كفـءكفـء6932011/06/27 معلم

الدیر المحرق االبتدائیھ المشتركھ 2008/02/28 ھویدا سمیر بطرس بدروس 2129990 كفـءكفـء6942011/02/28 معلم

نزالى جانوب االعدادیة بنین 2009/06/27 ھویدا مكارم عطا احمد 2137715 كفـءكفـء6952011/06/27 معلم

عمربن الخطاب االعدادیة بالقوصیة 2009/06/27 ھویدا ھالل سید احمد 2133943 كفـءكفـء6962011/06/27 معلم

السالم للتعلیم االساسى بنجع عرب التتالیة 2009/06/27 واصف عبد اللة فكرى واصف 2129119 كفـءكفـء6972011/06/27 معلم
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الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 
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المؤھل 
األعلي

المنشاة الكبرى االعدادیھ المشتركھ 2009/06/27 وجیھھ جاد الرب بیسا بقطر 2124736 كفـءكفـء6982011/06/27 معلم

التتالیة االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 وجیھھ شاكر بولس توما 2141083 كفـءكفـء6992011/06/27 معلم

روضھ السالم الحدیثة بالمنشاة الكبرى 2008/06/27 وردة سید سالم على 2137392 كفـءكفـء7002011/06/27 معلم

عثمان على االعدادیة المشتركة 2009/06/27 وفاء ابوالیمین موسى كبیش 2137710 كفـءكفـء7012011/06/27 معلم

دیر المحرق االعدادیة 2008/02/28 وفاء سمیر  ابراھیم سالم 2134416 كفـءكفـء7022011/02/28 معلم

ابو سیف االبتدائیھ الجدیدة 2009/06/27 وفاء عادل احمد عطیة 2136359 كفـءكفـء7032011/06/27 معلم

تناغة االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 وفاء عبد الرحیم احمد نادى 2136335 كفـءكفـء7042011/06/27 معلم

ابو سیف االعدادیة المشتركة 2009/02/14 وفاء عیسى عبد العزیز نعمان 2130794 كفـءكفـء7052011/02/14 معلم

مدرسة عنك والحبالصة االعدادیة 2009/06/27 وفاء فرج دمحم صالح 2128653 كفـءكفـء7062011/06/27 معلم

نزالى جانوب االبتدائیھ المشتركھ 2009/02/14 والء جودة مصطفى صالح 2134298 كفـءكفـء7072011/02/14 معلم

روضھ د حكمت ابو زید 2009/06/27 والء صدیق زیدان حسین 2137745 كفـءكفـء7082011/06/27 معلم

نزالى جانوب االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 والء عشرى شعبان زید 2134282 كفـءكفـء7092011/06/27 معلم

جاد الرب االبتدائیة الحدیثة 2009/02/14 والء دمحم رفیق دمحم 2228729 كفـءكفـء7102011/02/14 معلم

مھران خالف ع بنات بالقوصیة 2008/05/09 ولید كمال احمد عبد الرحیم 2133787 كفـءكفـء7112011/06/27 معلم

بوق  االعدادیة المشتركة 2009/06/27 یاسر رجب عبد الظاھر عبد الحمید 2137758 كفـءكفـء7122011/06/27 معلم

الدیر المحرق االبتدائیھ المشتركھ 2009/06/27 یاسر صبحى ثابت لوندى 2137471 كفـءكفـء7132011/06/27 معلم

التتالیةاالعدادیھ المشتركھ 2009/02/28 یاسر مشاط نجیب اسكندر 2137029 كفـءكفـء7142011/02/28 معلم
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نجع عرب التتالیةاالبتدائیھ المشتركة 2009/02/28 یاسمین عبد القادر یونس وھمان 2129114 كفـءكفـء7152011/02/28 معلم

بنى یحى قبلى االعدادیھ المشتركھ 2008/06/27 یاسمین عبد المنعم حسن  عبد اللـھ 2137821 كفـءكفـء7162011/06/27 معلم

ابو سیف االعدادیة المشتركة 2009/06/27 یاسمین محمود على  عبد الحافظ 2136367 كفـءكفـء7172011/06/27 معلم

فصول دیر القصیر الثانویة 2008/06/27 یاسمین محیى الدین عبد الجواد 2126800 كفـءكفـء7182011/06/27 معلم
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 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ابنوباسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

أبوبكر الصدیق االعدادیة المشتركة 2009/06/27 ھبھ مسعود حسن محفوظ 2205727 كفـءكفـء12011/06/27 أمین مكتبة

عرب القدادیح الحدیثة 2009/02/14 احمد عطا عبد الحفیظ تمام 2207846 كفـءكفـء22011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

كوم المنصورة 2008/05/17 أشرف سمیر شاھین ساویرس 2389752 كفـءكفـء32011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

شو القنطرة االبتدائیة 2009/06/27 حازم سید احمد مصطفى 2259667 كفـءكفـء42011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

دمحم طھ زیدان االبتدائیة 2009/06/27 سامح اندراوس میخائیل اندراوس 2243466 كفـءكفـء52011/07/13 أخصائى تكنولوجیا

المیرة للتعلیم االساسى 2008/05/08 عادل نادى سعد هللا جید 2213675 كفـءكفـء62011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

عرب القدادیح اإلعدادیة الجدیدة 2009/06/27 عاطف ثابت مینا صالح 2083802 كفـءكفـء72011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

المرحوم احمد حسن جعفر ب 2009/06/27 غانم فاروق زیدان مصطفى 2227373 كفـءكفـء82011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

عزبة طھ للتعلیم االساسى 2008/05/08 دمحم ابراھیم عبد الغنى  دمحم 2218605 كفـءكفـء92011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الشیخ حسن على عبد الھادى االعدادیة 2009/02/14 مریم فوزى شاكر دمیان 2088447 كفـءكفـء102011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

آل حمزه ع المشتركة 2009/06/27 نادر راید شفیق عبد المالك 2196986 كفـءكفـء112011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

2008/05/16 االبتدائیة عرب العطیات البحریة ھانى فرج بشاى جرجس 2396911 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

بنى رزاح الجدیدة االبتدائیة 2009/02/14 امل عبد النظور دمحم على 2088455 كفـءكفـء132011/02/14 أخصائى نفسى

كوم ابو شیل المشتركة 2009/02/14 كریمة محمود دمحم سید 2143567 كفـءكفـء142011/02/14 أخصائى نفسى

فصول السوالم البحریة اإلعدادیة 2008/05/08 محمود بدر بدوى على 2192732 كفـءكفـء152011/06/27 أخصائى نفسى

عمر بن الخطاب ع 2009/02/14 مرفت مصطفى عبد الھادى دمحم 2143566 كفـءكفـء162011/02/14 أخصائى نفسى

الزھراء ع بنات 2009/02/14 مریم فوزى فھمى شاروبیم 2146479 كفـءكفـء172011/02/14 أخصائى نفسى
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
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المؤھل 
األعلي

عزبة طھ للتعلیم األساسى 2009/02/28 ودیده عبد الحفیظ عثمان أحمد 2084638 كفـءكفـء182011/02/28 أخصائى نفسى

بنى دمحم الشھابیة ع بنات القدیمة 2008/06/27 ایمان مرعى مراد دمحم 2105448 كفـءكفـء192011/06/27 أخصائى اجتماعى

عزبة طھ للتعلیم األساسى 2007/12/22 دمحم حسن دمحم حسن 2192630 كفـءكفـء202011/02/14 أخصائى اجتماعى

دمحم طة زیدان 2008/06/27 ھند عطیة عبد الرحیم ابراھیم 2163027 كفـءكفـء212011/06/27 أخصائى اجتماعى

ابنوب الثانویة الزراعیة 1992/09/01 سعد حسن عبد الظاھر مھني 70873 كفـءكفـء222008/12/01 معلم أول أ

بنى دمحمیات الثانویة 1992/09/01 محسن احمد دمحم زناتى 1820112 كفـءكفـء232010/02/10 معلم أول أ

یعمل بالدیوان 1980/09/01 محى الدین دمحم عبد الحمید دمحم 1742813 كفـءكفـء242008/12/01 معلم أول أ

بنى رزاح االبتدائیة 1993/09/01 حسام الدین طلعت نصار مصطفي 77212 كفـءكفـء252009/11/11 معلم أول

فصول مدرسة كوم المنصورة االعدادیھ المشتركھ 1997/09/01 رشید ابراھیم دمحم ابوزید 1524559 كفـءكفـء262009/01/25 معلم أول

طھ حسین االبتدائیة 1989/09/01 عاطف عبد السالم علي دمحم 66589 كفـءكفـء272008/12/01 معلم أول

ابنوب الثانویة الصناعیة 1991/06/30 غیط احمد كامل حسن 60789 كفـءكفـء282009/11/11 معلم أول

نزلة الحاوى 2002/05/01 دمحم عبدالحكیم احمد على 88151 كفـءكفـء292012/05/27 ماجیستیرمعلم أول

ابنوب الثانویة الصناعیة 1992/09/01 مودى جمیل حنا غبلایر 80808 كفـءكفـء302009/01/25 معلم أول

عزبة اسحق 2009/02/28 ابتسام احمد عثمان دمحم 2163078 كفـءكفـء312011/02/28 معلم

حسین على عبدالرؤوف عبداللطیف/ الشھید 2009/02/14 ابراھیم بدرى مرونى ابراھیم 2147925 كفـءكفـء322011/02/14 معلم

عزبة طھ للتعلیم األساسى 2008/05/08 ابراھیم زیدان مصطفى سلیمان 2213102 كفـءكفـء332011/06/27 معلم

ابنوب التجاریة المشتركة 2009/06/27 ابراھیم فرید سند جرجس 2391491 كفـءكفـء342011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عرب القدادیح الحدیثة 2009/02/14 ابراھیم یوسف مصطفى دمحم 2170611 كفـءكفـء352011/02/14 معلم

2009/06/27 روضة عمر بن الخطاب احسان صبرة احمد سویفى 2396980 كفـءكفـء362011/06/27 معلم

بنى دمحم المراونة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 احمد  حسن سید مرسى 2145732 كفـءكفـء372011/06/27 معلم

الشیخ سالم االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 احمد  سید حسین جاد الحق 2093878 كفـءكفـء382011/06/27 معلم

شو القنطرة االبتدائیة 2009/06/27 احمد  عبد المعز دمحم محمود 2104902 كفـءكفـء392011/06/27 معلم

مجمعة الحمام 2009/06/27 احمد ابراھیم محفوظ سید 2143573 كفـءكفـء402011/07/13 معلم

عرب العوامر االعدادیة المشتركة 2008/06/27 احمد ربیعى محمود ابراھیم 2259689 كفـءكفـء412011/06/27 معلم

آل حمزه ع المشتركة 2009/02/14 احمد سعد دمحم عوض 2061413 كفـءكفـء422011/02/14 معلم

الشیخ سالم اإلعدادیة الجدیدة بنین 2009/06/27 احمد سید احمد سالمة 2076819 كفـءكفـء432011/06/27 معلم

رفاعھ الطھطاوى االبتدائیھ 2009/02/14 احمد سید احمد دمحم 2064682 كفـءكفـء442011/02/14 معلم

عرب القدادیح الحدیثة 2009/02/14 احمد سید شعبان سید 2207902 كفـءكفـء452011/02/14 معلم

م عید دمحم ابراھیم ث بنات 2008/05/10 احمد عبد العلیم دمحم احمد 2143626 كفـءكفـء462011/06/27 معلم

بنى دمحم الشھابیة ع بنات القدیمة 2009/02/28 احمد عبد الھادى دمحم حسین 2142747 كفـءكفـء472011/02/28 معلم

الشیخ عمران ع 2009/06/27 احمد عطا عباس مسعود 2257285 كفـءكفـء482011/06/27 معلم

المرحوم احمد حسن جعفر ب 2011/06/27 احمد على عبد الغنى احمد 2397012 كفـءكفـء492011/06/27 معلم

على عبدالوھاب احمد عثمان بالمراونة / الشھید مجند 
االبتدائیة

2009/06/27 احمد على دمحم عمران 2132306 كفـءكفـء502011/06/27 معلم

بنى دمحم الشھابیة 2009/06/27 احمد عنتر حسن عثمان 2144317 كفـءكفـء512011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

الشیخ سالم االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 احمد دمحم انور حسن 2143606 كفـءكفـء522011/02/14 معلم

عزبة طھ للتعلیم االساسى 2009/02/14 احمد دمحم سید حجازى 2093289 كفـءكفـء532011/02/14 معلم

عزبة عبد الواحد االبتدائیة 2009/06/27 احمد دمحم شحاتة حفنى 2160751 كفـءكفـء542011/06/27 معلم

بنى دمحم المراونة االعدادیة المشتركة 2008/05/09 احمد دمحم شعبان عباس 2222026 كفـءكفـء552011/06/27 معلم

دمحم طة زیدان 2007/12/26 احمد دمحم عبد العال ابوزید 2142711 كفـءكفـء562011/02/14 معلم

بنى رزاح الجدیدة االبتدائیة 2009/02/14 احمد دمحم عبد الغنى احمد 2147979 كفـءكفـء572011/02/14 معلم

بنى دمحم المراونة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 احمد دمحم یوسف دمحم 2142715 كفـءكفـء582011/06/27 معلم

كوم ابو شیل المشتركة 2009/02/28 احمد محمود عبد العال دمحم 2143614 كفـءكفـء592011/02/28 معلم

العطیات البحریة 2008/05/16 احمد محمود عبد العواض  عبد الحافظ 2198891 كفـءكفـء602011/06/27 معلم

عثمان غزالى الرسمیة لغات 2009/02/14 احمد مصطفى ابوزید حسن 2158495 كفـءكفـء612011/02/14 معلم

بنى دمحم المراونة االعدادیة المشتركة 2009/02/28 احمد نبوت توفیق محمود 2093844 كفـءكفـء622011/02/28 معلم

حامد ھّشام اإلعدادیة 2009/06/27 اسامة محمود رشوان محمود 2158473 كفـءكفـء632011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب ع 2008/05/07 اسامھ ابراھیم دمحم طحاوى 2083827 كفـءكفـء642011/06/27 معلم

رفاعة الطھطاوى للتعلیم االساسى 2009/06/27 اسحق منصور احمد دمحم 2064694 كفـءكفـء652011/07/13 معلم

الشھید عدنان خالف الریفى (بنین .بني دمحم الشھابیھ ع
(

2009/06/27 أسراء دمحم البكرى معتمد دمحم 2215337 كفـءكفـء662011/06/27 معلم

الشیخ حسن على عبد الھادى االعدادیة 2009/06/27 اسالم سعد على الصبحى 2062788 كفـءكفـء672011/06/27 معلم

بنى دمحم الشھابیة ع بنات القدیمة 2009/06/27 اسماء احمد دمحم ابراھیم 2084622 كفـءكفـء682011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

روضھ أبنوب الجدیدة 2009/02/14 اسماء بخیت دمحمین عبدالرحمن 2083834 كفـءكفـء692011/02/14 معلم

یعمل بالدیوان 2009/06/27 اسماء حسین عبد العلیم  صالح 2075379 كفـءكفـء702011/06/27 معلم

عزبة حماد 2009/02/28 اسماء حمدى حامد دمحم 2207916 كفـءكفـء712011/02/28 معلم

الناصریة االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 اسماء حمدى كامل عبد ربھ 2088449 كفـءكفـء722011/02/28 معلم

ابنوب االعدادیة بنین 2009/06/27 اسماء خضر عبده احمد 2395536 كفـءكفـء732011/07/13 معلم

عزبة طھ للتعلیم االساسى 2009/02/14 اسماء داود سید حسن 2085641 كفـءكفـء742011/02/14 معلم

الزھراء ع بنات 2008/02/28 اسماء رشید عبد الرسول ابراھیم 2158490 كفـءكفـء752011/02/28 معلم

عزبة طھ للتعلیم األساسى 2009/06/27 اسماء شاكر احمد ابراھیم 2396880 كفـءكفـء762011/06/27 معلم

آل حمزه ع المشتركة 2009/06/27 اسماء عبد الحمید دمحم على 2213463 كفـءكفـء772011/06/27 معلم

عرب العوامر االبتدائیة بابنوب 2009/02/28 اسماء عبد العاطى عبد الجواد احمد 2148015 كفـءكفـء782011/02/28 معلم

نزلة الحاوى 2009/02/28 أسماء عبد الكریم صادق بكر 2149748 كفـءكفـء792011/02/28 معلم

الناصریة ریاض االطفال 2009/06/27 اسماء عبد المنعم أمین ابراھیم 2390540 كفـءكفـء802011/06/27 معلم

عزبة طھ للتعلیم األساسى 2009/02/14 أسماء عرفات عبد الحلیم عرفات 2083849 كفـءكفـء812011/02/14 معلم

عثمان غزالى الرسمیة لغات ع 2009/02/14 اسماء دمحم عبد المحسن دمحم 2088445 كفـءكفـء822011/02/14 معلم

عثمان غزالى الرسمیة لغات ریاض اطفال 2008/02/14 اسماء دمحم عثمان احمد 2160814 كفـءكفـء832011/02/14 معلم

كوم ابو شیل االبتدائیة المشتركة 2008/02/14 اسماء دمحم كامل دمحم 2075390 كفـءكفـء842011/02/14 معلم

دمحم طة زیدان 2009/06/27 اسماء دمحم یوسف احمد 2163361 كفـءكفـء852011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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بنى دمحم الشھابیة ع بنات القدیمة 2009/06/27 اسماء محمود حمدان عبد الحافظ 2259701 كفـءكفـء862011/06/27 معلم

طھ حسین االبتدائیة 2009/02/14 اسماء مصطفى احمد صبرة 2075405 كفـءكفـء872011/02/14 معلم

رزقة الخطبة االبتدائیة 2009/06/27 اسماء منصور نصار دمحم 2148025 كفـءكفـء882011/06/27 معلم

بنى دمحم الشھابیة 2009/06/27 اسماء نطر محرم دمحم 2218551 كفـءكفـء892011/06/27 معلم

كوم ابو شیل االبتدائیة الجدیدة 2009/02/14 اسماء یوسف عبد النعیم دمحم 2093800 كفـءكفـء902011/02/14 معلم

فصول السوالم البحریة اإلعدادیة 2009/06/27 اشرف احمد على سالم 2087644 كفـءكفـء912011/06/27 معلم

سواده االبتدائیة 2009/06/27 اشرف سعید ودیع ابراھیم 2145519 كفـءكفـء922011/06/27 معلم

آل حمزه ع المشتركة 2008/05/08 اشرف سید عبد العال على 2142714 كفـءكفـء932011/06/27 معلم

بنى دمحم المراونة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 اشرف عبد اللطیف عثمان دمحم 2145078 كفـءكفـء942011/06/27 معلم

الطویل اإلبتدائیة الجدیدة 2009/02/28 أشرف مصطفى كامل حسن 2143546 كفـءكفـء952011/02/28 معلم

الدیر الجبراوى االعدادیة 2009/06/27 اشرف مغازى زیدان حسین 2158433 كفـءكفـء962011/06/27 معلم

الشیخ سالم االبتدائیة المشتركة 2008/02/28 الشیماء عبد هللا حامد دمحم 2145067 كفـءكفـء972011/02/28 معلم

الشیخ حسن على عبد الھادى االعدادیة 2009/02/14 الشیماء كمال دمحم عبد الناصر 2088444 كفـءكفـء982011/02/14 معلم

الناصریة االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 الشیماء دمحم دمحم سالم 2093863 كفـءكفـء992011/06/27 معلم

النیل االعدادیة بنات بالمعابدة 2009/06/27 الھام احمد دمحم عبد الرحیم 2087649 كفـءكفـء1002011/06/13 معلم

شو القنطرة 2009/02/14 الھام رمضان ابراھیم دمحم 2163035 كفـءكفـء1012011/02/14 معلم

ابنوب الثانویة الصناعیة 2008/06/27 إلھام منصور ربیعى دمحم 2083852 كفـءكفـء1022011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ابنوباسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 
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المؤھل 
األعلي

كوم ابو شیل 2009/06/27 ام ھاشم دمحم محمود عبد هللا 2392555 كفـءكفـء1032011/06/27 معلم

السوالم البحریة 2009/02/28 إمارات صابر حسین جابر 2146281 كفـءكفـء1042011/02/28 معلم

ال حمزه االبتدائیھ 2009/06/27 امال احمد عطیة على 2093300 كفـءكفـء1052011/06/27 معلم

عزبة اسحق 2009/06/27 آمال عبد الماجد عبد الحمید مسعود 2084630 كفـءكفـء1062011/06/27 معلم

بنى دمحمیات الثانویة 2009/02/14 امال عثمان جاد الحق عثمان 2146322 كفـءكفـء1072011/02/14 معلم

حامد ھّشام اإلعدادیة 2009/06/27 آمال عربى احمد دمحم 2163357 كفـءكفـء1082011/06/27 معلم

الشھید عدنان خالف الریفى (بنین .بني دمحم الشھابیھ ع
(

2009/06/27 امانى احمد على دمحم 2084628 كفـءكفـء1092011/06/27 معلم

المیرة للتعلیم االساسى 2009/06/27 امجد محروس نصیف واصف 2142029 كفـءكفـء1102011/06/27 معلم

عثمان غزالى الرسمیة لغات 2009/02/14 أمل  طلعت دمحم شحاتة 2142699 كفـءكفـء1112011/02/14 معلم

بنى رزاح بنین 2009/02/28 أمل توفیق یوسف جاھین 2146271 كفـءكفـء1122011/02/28 معلم

عزبة طھ للتعلیم األساسى 2009/06/27 امل حلمى حسین حسن 2077845 كفـءكفـء1132011/06/27 معلم

الطویل اإلبتدائیة الجدیدة 2008/02/14 امل حمدى درویش صالح 2147907 كفـءكفـء1142011/02/14 معلم

المرحوم احمد حسن جعفر ب 2009/02/28 امل زیدان دمحم دیب 2163040 كفـءكفـء1152011/02/28 معلم

عرب القدادیح الحدیثة للتعلیم االساسى 2009/06/27 امل عبد الھادى دمحم حسین 2075371 كفـءكفـء1162011/06/27 معلم

شو القنطرة االبتدائیة 2009/06/27 امل قطب ھاشم دمحم 2163037 كفـءكفـء1172011/06/27 معلم

الحمام االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 امل قمصان زیدان عید 2170670 كفـءكفـء1182011/02/28 معلم

روضة مدرسة عرب القدادیح الحدیثة للتعلیم األساسى 2008/06/27 امنة محمود محفوظ احمد 2089321 كفـءكفـء1192011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

الحمام المشتركة األعدادیة 2009/06/27 امیرة  طھ على فضل هللا 2086867 كفـءكفـء1202011/06/27 معلم

الشیخ سالم االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 أمیرة ابراھیم مصطفى دمحم 2146274 كفـءكفـء1212011/02/14 معلم

الناصریة االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 امیرة عادل بدوى ابراھیم 2064734 كفـءكفـء1222011/06/27 معلم

عرب القدادیح الحدیثة للتعلیم االساسى 2009/06/27 امیرة عبد الساتر دمحم على 2160791 كفـءكفـء1232011/06/27 معلم

الشیخ سالم الثانویة بنات 2008/06/27 امیرة عنتر دمحم دمحم 2084618 كفـءكفـء1242011/06/27 معلم

الطویل اإلبتدائیة القدیمة 2009/02/14 امیرة محى الدین احمد ابراھیم 2170592 كفـءكفـء1252011/02/14 معلم

الحمام الجدیدة 2009/02/14 امیلین موسى عبد هللا اسحق 2148028 كفـءكفـء1262011/02/14 معلم

الطویل اإلبتدائیة الجدیدة 2008/02/14 امیمة عرفات دمحم نصر 2088454 كفـءكفـء1272011/02/14 معلم

الشیخ سالم االبتدائیة المشتركة 2008/02/14 انجى عادل نصیف شحاتة 2088441 كفـءكفـء1282011/02/14 معلم

الشیخ سالم االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 آیات حسن عطیة عبد الحلیم 2160820 كفـءكفـء1292011/02/14 معلم

بنى دمحم المراونة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 آیات صالح دمحم نصر 2093317 كفـءكفـء1302011/06/27 معلم

الشیخ والى االبتدائیة 2009/02/28 آیات عب العال بركات ھریدى 2084636 كفـءكفـء1312011/02/28 معلم

دیر الجبراوى 2009/02/28 ایلیا وحید مجلع امیر 2142855 كفـءكفـء1322011/02/28 معلم

الشیخ والى االبتدائیة 2009/02/28 ایمان  حشمت دمحم ثابت 2083842 كفـءكفـء1332011/02/28 معلم

ابنوب الجدیدة بنین 2009/06/27 ایمان  رمضان عبد السالم على 2084642 كفـءكفـء1342011/06/27 معلم

الطویل اإلبتدائیة القدیمة 2009/02/28 ایمان  دمحم مصطفى على 2163042 كفـءكفـء1352011/02/28 معلم

ابنوب الجدیدة االبتدائیة 2009/02/14 إیمان جاد محمود أحمد 2236317 كفـءكفـء1362011/02/14 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧
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األعلي

الحمام االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 ایمان حسین احمد مرزوق 2147883 كفـءكفـء1372011/02/14 معلم

كوم ابو شیل االبتدائیة المشتركة 2008/02/14 ایمان سید على على 2085638 كفـءكفـء1382011/02/14 معلم

فصول ملحقة بالشیخ والى اإلبتدائیة 2009/02/14 ایمان عبد الرحمن دمحم كامل 2160830 كفـءكفـء1392011/02/14 معلم

الوحدة العربیة بالمعابدة 2009/06/27 ایمان عبد الناصر عبد الرحیم عمر 2132163 كفـءكفـء1402011/06/27 معلم

الناصریة ریاض االطفال 2009/06/27 ایمان عطا سالمة عبد الرحیم 2231764 كفـءكفـء1412011/06/27 معلم

ابنوب ع الجدیدة بنات 2009/02/28 ایمان عمرى عبد الظاھر دمحم 2163056 كفـءكفـء1422011/02/28 معلم

ابنوب الجدیدة بنین 2009/02/14 ایمان عنتر كامل دمحم 2147993 كفـءكفـء1432011/02/14 معلم

على عبدالوھاب احمد عثمان بالمراونة / الشھید مجند 
االبتدائیة

2008/06/27 ایمان فتحى عبد الحمید مھران 2383267 كفـءكفـء1442011/06/27 معلم

عثمان غزالى الرسمیة لغات ع 2008/02/14 ایمان قندیل دمحم صالح 2087640 كفـءكفـء1452011/02/14 معلم

الناصریة ریاض االطفال 2009/06/27 ایمان مصطفى احمد ابراھیم 2237820 كفـءكفـء1462011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2009/02/14 ایمن ابراھیم دمحم ابراھیم 2160748 كفـءكفـء1472011/02/14 معلم

المعابدة المشتركة 2009/06/27 ایمن احمد ذكى دمحم 2257998 كفـءكفـء1482011/06/27 معلم

سابقا) فتح بعزبة عطیة السید (أحمد فرحان 2006/11/02 ایمن ایلیا لبیب ملك 2132420 كفـءكفـء1492011/02/28 معلم

بنى دمحم المراونة االعدادیة المشتركة 2008/05/08 ایمن حافظ شفیق زكى 2160781 كفـءكفـء1502011/06/27 معلم

ابنوب التجاریة المشتركة 2008/05/15 ایمن شكرى بشاى دعبس 2396140 كفـءكفـء1512011/06/27 معلم

ابنوب التجاریة المشتركة 2008/06/27 ایناس ابراھیم غطاس حناهللا 2388516 كفـءكفـء1522011/06/27 معلم

دمحم طة زیدان 2008/06/27 ایناس عبد الكریم دمحم عبد ربھ 2087672 كفـءكفـء1532011/06/27 معلم
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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األعلي

السالم ع بالحمام 2009/06/27 ایناس ناجى ریاض رزق 2142993 كفـءكفـء1542011/06/27 معلم

السالم ع بالحمام 2009/06/27 ایھاب رزیق كریم بشاى 2143004 كفـءكفـء1552011/06/27 معلم

عرب العوامر االعدادیة المشتركة 2009/06/27 باسمة حسن احمد عثمان 2153022 كفـءكفـء1562011/06/27 معلم

عرب العطیاط البحریة تعلیم اساسى 2009/02/28 بثینة حفظى مصطفى سید 2143275 كفـءكفـء1572011/02/28 معلم

عرب القدادیح الحدیثة للتعلیم االساسى 2009/06/27 بدور بدر بدوى على 2147001 كفـءكفـء1582011/06/27 معلم

بنى دمحم الشھابیة 2009/06/27 بسمة ابو الفتوح حامد عبد الرحیم 2144305 كفـءكفـء1592011/06/27 معلم

فصول بنى ابراھیم 2009/06/27 بسمة مكرم حسین على 2259704 كفـءكفـء1602011/06/27 معلم

أبوبكر الصدیق االعدادیة المشتركة 2009/02/14 بھیة  ابراھیم  عبد الوھاب عبد هللا 2064685 كفـءكفـء1612011/02/14 معلم

ابنوب الجدیدة بنین 2009/02/14 بیتر موریس زاخر تاوضروس 2146318 كفـءكفـء1622011/02/14 معلم

عرب القدادیح للریاض االطفال 2005/02/28 تحیة احمد عامر قنبر 2147933 كفـءكفـء1632011/02/28 معلم

ابنوب الجدیدة االبتدائیة 2009/06/27 تریزة  عبده عزیز داود 2088466 كفـءكفـء1642011/06/27 معلم

روضھ أبنوب الجدیدة 2008/02/14 تغرید دمحم رشدى دمحم 2207931 كفـءكفـء1652011/02/14 معلم

المیرة للتعلیم االساسى 2007/12/24 تغیان سید خلیل على 2062823 كفـءكفـء1662011/02/14 معلم

یعمل بالدیوان 2008/02/14 تھانى جاب هللا غیط بشاى 2088453 كفـءكفـء1672011/02/14 معلم

ابنوب ع الجدیدة بنات 2008/06/27 ثریا على دمحم حسن 2180924 كفـءكفـء1682011/06/27 معلم

أبوبكر الصدیق االعدادیة المشتركة 2009/06/27 ثناء منصور شحاتة مسعد 2146352 كفـءكفـء1692011/06/27 معلم

عزبة سعید االبتدائیة 2009/02/14 جارحى عبد الحمید احمد حسین 2142704 كفـءكفـء1702011/02/14 معلم
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عزبة سعید االبتدائیة 2009/06/27 جاسر  امین مینا كیرلس 2108224 كفـءكفـء1712011/06/27 معلم

دمحم طة زیدان 2009/06/27 جاسر سید راغب سید 2142712 كفـءكفـء1722011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب ع 2009/06/27 جاكلین ملك ثابت ملك 2093840 كفـءكفـء1732011/06/27 معلم

ابنوب الثانویة الزراعیة 2009/06/27 جاكلین یوسف حبیب یعقوب 2389829 كفـءكفـء1742011/07/13 معلم

حسین على عبدالرؤوف عبداللطیف/ الشھید 2009/02/28 جعفر احمد عبد البدیع اسماعیل 2132233 كفـءكفـء1752011/02/28 معلم

بنى دمحمیات الثانویة 2007/12/24 جمال صالح عبد الغفور فرغلى 2139780 كفـءكفـء1762011/02/14 معلم

الشیخ سالم اإلعدادیة الجدیدة بنین 2009/02/28 جمال عبد الظاھر احمد دمحم 2087657 كفـءكفـء1772011/02/28 معلم

مجمعة الحمام 2009/06/27 جماالت مرعى حسن ابراھیم 2087665 كفـءكفـء1782011/07/13 معلم

فصول مدرسة كوم المنصورة االعدادیھ المشتركھ 2009/02/14 جمعة دمحم حسن یوسف 2062809 كفـءكفـء1792011/02/14 معلم

عرب العوامر ریاض اطفال 2009/06/27 جمیلة دمحم على احمد 2390567 كفـءكفـء1802011/06/27 معلم

آل حمزه ع المشتركة 2009/06/27 جنة قندیل دمحم صالح 2083826 كفـءكفـء1812011/06/27 معلم

سوالم ابنوب االبتدائیة 2009/06/27 جیھان  سعد احمد دمحم 2083818 كفـءكفـء1822011/06/27 معلم

م عید دمحم ابراھیم ث بنات 2009/06/27 جیھان احمد حامد عبد العلیم 2132496 كفـءكفـء1832011/06/27 معلم

بنى دمحم المراونة االعدادیة المشتركة 2008/06/27 جیھان معبد بدیر عبد ربھ 2145080 كفـءكفـء1842011/06/27 معلم

دمحم طة زیدان 2009/02/14 حاتم  دمحم دمحم حسن 2093849 كفـءكفـء1852011/02/14 معلم

ابنوب الثانویة الجدیدة للبنین 2009/02/28 حامد دمحم عبد الحمید حامد 2069513 كفـءكفـء1862011/02/14 معلم

عزبة لتلة للتعلیم األساسى اإلبتدائیة 2009/06/27 حامد دمحم ھاشم احمد 2163036 كفـءكفـء1872011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

عرب القدادیح الحدیثة 2009/02/28 حسام الدین احمد دمحم ابراھیم 2093869 كفـءكفـء1882011/02/28 معلم

عرب العوامر االبتدائیة بابنوب 2009/02/14 حسام رشید خلف مراد 2148021 كفـءكفـء1892011/02/14 معلم

عزبة عبد الواحد االبتدائیة 2009/02/28 حسن دمحم حسن على 2160749 كفـءكفـء1902011/02/28 معلم

المعابدة المشتركة 2009/02/14 حسن دمحم دمحم محمود 2062822 كفـءكفـء1912011/02/14 معلم

فصول السوالم البحریة اإلعدادیة 2009/06/27 حسن محمود عید حسن 2087655 كفـءكفـء1922011/06/27 معلم

ابنوب التجاریة المشتركة 2009/02/14 حسنى عبد العلیم دمحم حسن 2146317 كفـءكفـء1932011/02/14 معلم

الثورة للتعلیم األساسى بعرب القدادیح 2009/02/14 حسین احمد ھاشم سلیمان 2207857 كفـءكفـء1942011/02/14 معلم

الوحدة العربیة بالمعابدة 2009/06/27 حسین عبد الناصر صالح دمحم 2145061 كفـءكفـء1952011/06/27 معلم

كوم ابو شیل االبتدائیة الجدیدة 2008/02/14 حكمت عبد الكریم احمد  احمد 2093801 كفـءكفـء1962011/02/14 معلم

على عبدالوھاب احمد عثمان بالمراونة / الشھید مجند 
االبتدائیة

2009/02/14 حمادة سید عبد الرحیم حمادة 2139781 كفـءكفـء1972011/02/14 معلم

عرب القدادیح الحدیثة 2009/02/28 حمادة طلعت ابراھیم عمر 2170615 كفـءكفـء1982011/02/28 معلم

أبوبكر الصدیق االعدادیة المشتركة 2009/06/27 حمادة عبد الساتر مكرم دمحم 2146964 كفـءكفـء1992011/06/27 معلم

حامد ھّشام اإلعدادیة 2006/05/07 حمادة دمحم عبد الھادى دمحم 2085639 كفـءكفـء2002011/02/14 معلم

شو القنطرة االبتدائیة 2009/06/27 حماده احمد على احمد 2163034 كفـءكفـء2012011/06/27 معلم

عزبة اسحق 2009/06/27 حماده رمضان عبد الظاھر حسن 2163076 كفـءكفـء2022011/06/27 معلم

ابنوب ع الجدیدة بنات 2009/02/28 حماده شعبان ابراھیم سالم 2064728 كفـءكفـء2032011/02/28 معلم

عثمان غزالى الرسمیة لغات 2008/01/04 حمزة  ثایت على صبحى 2277879 كفـءكفـء2042011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

الحمام المشتركة األعدادیة 2009/02/28 حمزة دمحم على دمحم 2147952 كفـءكفـء2052011/02/28 معلم

كوم المنصورة 2009/02/14 حمزة دمحم عمر عبد النعیم 2163025 كفـءكفـء2062011/02/14 معلم

سواده االبتدائیة 2008/05/08 حمودة عبد الكریم دمحم  شحاتة 2076820 كفـءكفـء2072011/06/27 معلم

فصول السوالم البحریة اإلعدادیة 2008/06/27 حمیدة محمود محفوظ احمد 2147878 كفـءكفـء2082011/06/27 معلم

الحمام االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 حنان ابوزید خالد احمد 2197016 كفـءكفـء2092011/02/14 معلم

عرب القدادیح االبتدائیة للتعلیم االساسى 2008/06/27 حنان احمد حسن احمد 2233836 كفـءكفـء2102011/06/27 معلم

كوم ابو شیل المشتركة 2009/06/27 حنان احمد عباس دمحم 2180921 كفـءكفـء2112011/06/27 معلم

الحمام االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 حنان حسن عبد الرحیم على 2193284 كفـءكفـء2122011/02/14 معلم

بنى دمحم الشھابیة 2009/02/14 حنان عطیة عزمى واصف 2144602 كفـءكفـء2132011/02/14 معلم

بنى رزاح االبتدائیة 2008/06/27 حنان فتحى یوسف نور 2087641 كفـءكفـء2142011/06/27 معلم

ابنوب التجاریة المشتركة 2009/06/27 حنان كامل عطا هللا قوسھ 2388518 كفـءكفـء2152011/06/27 معلم

الحمام الجدیدة 2009/02/28 حنان ماھر عزوز ابسخرون 2207917 كفـءكفـء2162011/02/28 معلم

الحمام الجدیدة 2009/02/28 حنان ناجح جاد اسعد 2145066 كفـءكفـء2172011/02/28 معلم

حامد ھّشام اإلعدادیة 2007/12/25 خالد  على دمحم عمر 2064703 كفـءكفـء2182011/02/14 معلم

عرب القدادیح الجدیدة 2009/06/27 خالد حلوى سالم على 2146989 كفـءكفـء2192011/06/27 معلم

الوحدة العربیة بالمعابدة 2009/06/27 خالف یونس وھمان موسى 2142702 كفـءكفـء2202011/06/27 معلم

نزلة الحاوى 2009/02/14 خلف على دمحم عمر 2143044 كفـءكفـء2212011/02/14 معلم
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الحمام الجدیدة 2009/06/27 داود سمیر ریاض جرس 2224812 كفـءكفـء2222011/06/27 معلم

عرب القدادیح الحدیثة للتعلیم االساسى 2009/06/27 دعاء عبد الھادى حلمى فرغلى 2146994 كفـءكفـء2232011/06/27 معلم

أبوبكر الصدیق االعدادیة المشتركة 2008/06/27 دعاء فتحى رمضان دمحم 2388998 كفـءكفـء2242011/06/27 معلم

روضھ أبنوب الجدیدة 2009/02/28 دمیانة كمیل كامل میخائیل 2146961 كفـءكفـء2252011/02/28 معلم

السالم ع بالحمام 2007/12/25 راضى خلیل عطاللة خلیل 2143576 كفـءكفـء2262011/02/14 معلم

عزبة سعید االبتدائیة 2008/01/06 رأفت عبد المعز فؤاد اسكندس 2142703 كفـءكفـء2272011/06/27 معلم

ابنوب الجدیدة االبتدائیة 2009/02/14 رامى بالل اسماعیل احمد 2145070 كفـءكفـء2282011/02/14 معلم

عزبة نصار ع بنین 2008/02/14 راندا میخائیل سالمة طانیوس 2163047 كفـءكفـء2292011/02/14 معلم

رزقة الخطبة االبتدائیة 2009/02/14 رانیا عامر عبد الحكیم على 2199174 كفـءكفـء2302011/02/14 معلم

الناصریة االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 رانیا عبد الحسیب عبد الغنى عثمان 2077844 كفـءكفـء2312011/06/27 معلم

الناصریة االبتدائیة المشتركة 2008/06/27 رانیا كمال صادق حنا 2086872 كفـءكفـء2322011/06/27 معلم

مجمعة الحمام 2009/06/27 رانیا مجدى فرج سعداللة 2126823 كفـءكفـء2332011/06/27 معلم

عزبة سعید االبتدائیة 2008/05/13 راوى عید  فكرى جورجى 2108222 كفـءكفـء2342011/06/27 معلم

الطویل اإلبتدائیة القدیمة 2009/02/14 رباب ھاشم دمحمین عبد الرحمن 2077847 كفـءكفـء2352011/02/14 معلم

الثورة االبتدائیة 2008/06/27 رجاء بدرى مھنى ساویرس 2145075 كفـءكفـء2362011/06/27 معلم

ابنوب ع الجدیدة بنات 2009/06/27 رجاء عنتر عبد الناصر دمحم 2213006 كفـءكفـء2372011/06/27 معلم

حسین على عبدالرؤوف عبداللطیف/ الشھید 2009/06/27 رجب خلف  عبد المعز سالمھ 2088473 كفـءكفـء2382011/06/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ابنوباسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم طة زیدان 2009/06/27 رحاب اسماعیل خضیر عبد الوھاب 2163353 كفـءكفـء2392011/06/27 معلم

جزیرة بھیج االبتدائیة 2009/06/27 رزقة عبد العزیز على دمحم 2143557 كفـءكفـء2402011/06/27 معلم

طھ حسین االبتدائیة 2009/06/27 رسمیة امین ابراھیم دمحم 2088443 كفـءكفـء2412011/06/27 معلم

ابنوب التجاریة المشتركة 2009/06/27 رشا بشاى غالى بشاى 2388525 كفـءكفـء2422011/06/27 معلم

عزبة طھ للتعلیم األساسى 2009/06/27 رشا حنفى مصطفى سلیمان 2068898 كفـءكفـء2432011/06/27 معلم

رفاعة الطھطاوى للتعلیم االساسى 2009/06/27 رشا ربیع صلیح بدوى 2084620 كفـءكفـء2442011/06/27 معلم

ابنوب التجاریة المشتركة 2008/06/27 رشا رفعت انیس جندى 2388527 كفـءكفـء2452011/06/27 معلم

الدیر الجبراوى االعدادیة 2008/06/27 رشا عادل دمحم ابراھیم 2207924 كفـءكفـء2462011/06/27 معلم

الشیخ والى االبتدائیة 2008/02/14 رشا عباس دمحم دمحم 2180933 كفـءكفـء2472011/02/14 معلم

سواده االبتدائیة 2009/02/28 رشا عمران خلف سید 2147885 كفـءكفـء2482011/02/28 معلم

مجمعة الحمام 2008/02/14 رشا دمحم اسماعیل على 2146275 كفـءكفـء2492011/02/14 معلم

كوم ابو شیل االبتدائیة المشتركة 2008/02/28 رشا محمود حسن یونس 2076815 كفـءكفـء2502011/02/28 معلم

ابنوب االعدادیة بنات 2008/02/28 رشا محمود رشوان دمحم 2093853 كفـءكفـء2512011/02/28 معلم

المعابدة المشتركة 2009/06/27 رضا احمد امین احمد 2087651 كفـءكفـء2522011/06/27 معلم

ابنوب الجدیدة االبتدائیة 2009/02/28 رضا بركة صادق عبد الدایم 2193270 كفـءكفـء2532011/02/28 معلم

كوم ابو شیل 2009/06/27 رضا عبد العظیم دمحم عبد الرحیم 2231742 كفـءكفـء2542011/06/27 معلم

الناصریة االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 رضا مرعى صدیق مھران 2147976 كفـءكفـء2552011/02/28 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ابنوباسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العطیات البحریة 2009/02/28 رفعت نبیھ شنودة جرجس 2160773 كفـءكفـء2562011/02/28 معلم

عزبة طھ للتعلیم االساسى 2009/06/27 رقیة فتحى احمد عبد الغنى 2343052 كفـءكفـء2572011/06/27 معلم

الدیر الجبراوى االعدادیة 2008/01/10 رمزى رتیب سامى القمص مرقس 2160777 كفـءكفـء2582011/02/28 معلم

بنى دمحمیات الثانویة 2008/02/14 رندا حامد دمحم ابراھیم 2084624 كفـءكفـء2592011/02/14 معلم

عرب القدادیح الحدیثة للتعلیم االساسى 2009/06/27 روفیدة دمحم جاد الرب غلیون 2104900 كفـءكفـء2602011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب ع 2009/06/27 رومانى فرحات  كامل اسكندر 2077838 كفـءكفـء2612011/06/27 معلم

ابنوب الجدیدة االبتدائیة 2003/10/14 روندا صبحى تمساح دوس 2145068 كفـءكفـء2622011/02/14 معلم

رفاعھ الطھطاوى االبتدائیھ 2009/02/14 ریمون نجیب سعد سنبل 2064689 كفـءكفـء2632011/02/14 معلم

الدیر الجبراوى االعدادیة 2009/02/14 زكریا مرزوق كامل سیحة 2207851 كفـءكفـء2642011/02/14 معلم

الوحدة العربیة بالمعابدة 2009/06/27 زناتى حربى خلف فرغلى 2076818 كفـءكفـء2652011/06/27 معلم

المعابدة االبتدائیة الصباحیة 2008/05/08 زین العابدین على احمد احمد 2397019 كفـءكفـء2662011/06/27 معلم

المیرة بالمعابدة االبتدائیة 2009/02/14 زینب احمد محفوظ ھدیة 2106048 كفـءكفـء2672011/02/14 معلم

على عبدالوھاب احمد عثمان بالمراونة / الشھید مجند 
االبتدائیة

2008/06/27 زینب توفیق محمود على 2259570 كفـءكفـء2682011/06/27 معلم

عبد الكریم عمرى المشتركة 2008/06/27 زینب سعد خلف حسن 2146311 كفـءكفـء2692011/06/27 معلم

عرب القدادیح اإلعدادیة الجدیدة 2009/02/14 زینب عبده حسین احمد 2147927 كفـءكفـء2702011/02/14 معلم

رزقة الخطبة االبتدائیة 2009/02/28 زینب دمحم حامد دمحم 2064740 كفـءكفـء2712011/02/28 معلم

الشیخ سالم اإلعدادیة الجدیدة بنین 2009/06/27 زینب دمحم محمود دمحم 2216649 كفـءكفـء2722011/06/27 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ابنوباسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

بنى دمحم الشھابیة ع بنات القدیمة 2009/06/27 سارة عبد الشھید ونس عبد الشھید 2362929 كفـءكفـء2732011/06/27 معلم

الحمام المشتركة األعدادیة 2009/06/27 سالى ضانى عزمى ضانى 2075376 كفـءكفـء2742011/06/27 معلم

عرب القدادیح االبتدائیة للتعلیم االساسى 2008/05/14 سامح سید دمحم احمد 2147899 كفـءكفـء2752011/06/27 معلم

عرب القدادیح الحدیثة للتعلیم االساسى 2009/06/27 سامر طلعت نمر حنا 2207933 كفـءكفـء2762011/06/27 معلم

مجمعة الحمام 2009/02/14 سامى عبد هللا فھمى عطاهللا 2148027 كفـءكفـء2772011/02/14 معلم

الشھید عدنان خالف الریفى (بنین .بني دمحم الشھابیھ ع
(

2009/06/27 سامیة  ابوزید على دمحم 2088467 كفـءكفـء2782011/06/27 معلم

عرب العوامر ریاض اطفال 2009/02/14 سامیة سید حامد ابراھیم 2148023 كفـءكفـء2792011/02/14 معلم

خلف سلیم للتعلیم األساسى 2008/02/14 سامیة سید عبد الرحیم حمادة 2143054 كفـءكفـء2802011/02/14 معلم

الشھید عدنان خالف الریفى (بنین .بني دمحم الشھابیھ ع
(

2009/06/27 سامیة صالح عبد الھادى عبود 2145572 كفـءكفـء2812011/07/13 معلم

بنى رزاح الجدیدة االبتدائیة 2009/02/28 سحر احمد ابراھیم احمد 2170672 كفـءكفـء2822011/02/28 معلم

كوم ابو شیل 2009/02/14 سحر خلف هللا دمحم مرسى 2147014 كفـءكفـء2832011/02/14 معلم

الناصریة االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 سحر رزق  دردیر عمر 2145599 كفـءكفـء2842011/06/27 معلم

مجمعة الحمام 2009/02/14 سحر صالح قیصر ونیس 2143571 كفـءكفـء2852011/02/14 معلم

الطویل اإلبتدائیة القدیمة 2009/02/14 سحر عطیة عبد التواب دمحم 2170595 كفـءكفـء2862011/02/14 معلم

على عبدالوھاب احمد عثمان بالمراونة / الشھید مجند 
االبتدائیة

2009/06/27 سحر دمحم عبده دمحم 2246375 كفـءكفـء2872011/06/27 معلم

المعابدة المشتركة 2009/02/14 سحر محمود حامد محمود 2158441 كفـءكفـء2882011/02/14 معلم

عثمان غزالى الرسمیة لغات ع 2010/07/07 سعاد حسن دمحم احمد 2068940 كفـءكفـء2892012/07/07 ماجیستیرمعلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ابنوباسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الحمام الجدیدة 2009/06/27 سعد فاروق غیطى عطاهللا 2163043 كفـءكفـء2902011/06/27 معلم

بنى دمحم المراونة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 سلوى صالح الدین احمد عمیرة 2243906 كفـءكفـء2912011/06/27 معلم

فصول نزالى الحرجات اإلعدادیة 2009/02/28 سلیمان فواز امین سلیمان 2142869 كفـءكفـء2922011/02/28 معلم

ابنوب االعدادیة بنین 2009/06/27 سماح صابر سید وھمان 2260789 كفـءكفـء2932011/06/27 معلم

تحریر بنى رزاح االبتدائیة 2009/02/14 سماح دمحم رضوان دمحم 2064710 كفـءكفـء2942011/02/14 معلم

عرب القدادیح اإلعدادیة الجدیدة 2009/06/27 سمر حسنى عرابى احمد 2083841 كفـءكفـء2952011/06/27 معلم

بنى دمحم الشھابیة ع بنات القدیمة 2009/06/27 سمیة حسن احمد عبد الناصر 2145714 كفـءكفـء2962011/06/27 معلم

نزلة ابو عمیرة 2008/06/27 سناء ابوحسیبة یوسف بیومى 2143551 كفـءكفـء2972011/06/27 معلم

جزیرة بھیج االبتدائیة 2009/06/27 سناء حامد عبد الصبور دمحم 2139782 كفـءكفـء2982011/06/27 معلم

الشھید عدنان خالف الریفى (بنین .بني دمحم الشھابیھ ع
(

2009/06/27 سناء صادق دمحم ابو الحسن 2257084 كفـءكفـء2992011/06/27 معلم

المعابدة االبتدائیة الصباحیة 2009/06/27 سناء عبد الباسط عبد النظیر ابراھیم 2391482 كفـءكفـء3002011/06/27 معلم

الثورة االبتدائیة 2009/06/27 سناء عزت حسن محفوظ 2163055 كفـءكفـء3012011/06/27 معلم

عثمان غزالى الرسمیة لغات ع 2009/06/27 سناء على دمحم مصطفى 2151218 كفـءكفـء3022011/06/27 معلم

الحمام الجدیدة 2008/02/14 سناء كرم مرجان خلیل 2163050 كفـءكفـء3032011/02/14 معلم

عرب القدادیح االبتدائیة للتعلیم االساسى 2006/02/26 سنیة احمد عامر قنبر 2147917 كفـءكفـء3042011/02/28 معلم

ال حمزه االبتدائیھ 2009/02/28 سھیر احمد  محفوظ ھدیة 2062810 كفـءكفـء3052011/02/28 معلم

ابنوب االعدادیة بنین 2008/02/28 سھیر رفعت مرید سویحة 2145576 كفـءكفـء3062011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ابنوباسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

آل حمزه ع المشتركة 2009/06/27 سھیر صدیق ذكى صادق 2158464 كفـءكفـء3072011/06/27 معلم

شقلقیل االبتدائیة 2009/06/27 سوزان القس ذكى فرج هللا 2158401 كفـءكفـء3082011/06/27 معلم

عثمان غزالى الرسمیة لغات ع 2009/06/27 سوزان خمیس شحاتة على 2235610 كفـءكفـء3092011/06/27 معلم

عرب القدادیح للریاض االطفال 2006/07/19 سوسن حسنى عرابى احمد 2147930 كفـءكفـء3102011/02/14 معلم

بنى دمحم المراونة االعدادیة المشتركة 2008/06/27 سومة فتحى توفیق مقار 2087647 كفـءكفـء3112011/06/27 معلم

على عبدالوھاب احمد عثمان بالمراونة / الشھید مجند 
االبتدائیة

2008/06/27 سومھ مھران احمد عمر 2383259 كفـءكفـء3122011/06/27 معلم

على عبدالوھاب احمد عثمان بالمراونة / الشھید مجند 
االبتدائیة

2009/06/27 سید  عبد الكریم  عبد الاله قوشتى 2093834 كفـءكفـء3132011/06/27 معلم

الدیر الجبراوى االعدادیة 2009/02/28 سید  مصطفى دمحم على 2147896 كفـءكفـء3142011/02/28 معلم

بنى دمحم المراونة االعدادیة المشتركة 2009/02/14 سید عبد الرحمن عبد الرحیم حسین 2145579 كفـءكفـء3152011/02/14 معلم

شو القنطرة االبتدائیة 2009/06/27 سید عبد الكریم سید أحمد 2371014 كفـءكفـء3162011/06/27 معلم

المعابدة االبتدائیة الصباحیة 2009/06/27 شادیة  دمحم عبد الرحمن محمود 2062812 كفـءكفـء3172011/06/27 معلم

بنى دمحم الشھابیة 2009/06/27 شادیة عبد المالك مسعد عبد المالك 2209472 كفـءكفـء3182011/06/27 معلم

عزبة اسحق 2008/02/14 شادیة دمحم احمد دمحم 2163081 كفـءكفـء3192011/02/14 معلم

المرحوم احمد حسن جعفر ب 2008/02/14 شادیة دمحم صادق دمحم 2146338 كفـءكفـء3202011/02/14 معلم

المرحوم احمد حسن جعفر ب 2009/06/27 شادیة مكرم عزیز الدین دمحم 2259676 كفـءكفـء3212011/06/27 معلم

عزبة طھ للتعلیم األساسى 2009/06/27 شربات حمدان دمحم  ابراھیم 2083836 كفـءكفـء3222011/06/27 معلم

الشھید عدنان خالف الریفى (بنین .بني دمحم الشھابیھ ع
(

2009/02/14 شریف دمحم على دمحم 2207877 كفـءكفـء3232011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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تاریخ شغل 
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المؤھل 
األعلي

أبوبكر الصدیق االعدادیة المشتركة 2008/05/07 شریف مكرم ابراھیم مصطفى 2083840 كفـءكفـء3242011/06/27 معلم

تحریر بنى رزاح االبتدائیة 2008/02/14 شریفة حمدى احمد عثمان 2160743 كفـءكفـء3252011/02/14 معلم

ابنوب االعدادیة بنین 2009/06/27 شریفة مصطفى دمحم ابراھیم 2170608 كفـءكفـء3262011/06/27 معلم

بنى دمحم الشھابیة ع بنات القدیمة 2009/06/27 شرین بغدادى حسن شحاتة 2077848 كفـءكفـء3272011/06/27 معلم

بنى دمحم الشھابیة ع بنات القدیمة 2008/06/27 شرین ناثان عزمى قلدس 2075396 كفـءكفـء3282011/06/27 معلم

عزبة سعید االبتدائیة 2008/05/07 شعبان حسن خلف حسن 2244121 كفـءكفـء3292011/06/27 معلم

الشھید عدنان خالف الریفى (بنین .بني دمحم الشھابیھ ع
(

2008/06/27 شیرین  احمد حسن محفوظ 2145570 كفـءكفـء3302011/06/27 معلم

الشھید عدنان خالف الریفى (بنین .بني دمحم الشھابیھ ع
(

2008/06/27 شیرین شبل سید محمود 2145568 كفـءكفـء3312011/06/27 معلم

عزبة طھ للتعلیم األساسى 2009/06/27 شیرین فتحى دمحم سید 2160807 كفـءكفـء3322011/06/27 معلم

الشھید عدنان خالف الریفى (بنین .بني دمحم الشھابیھ ع
(

2008/06/27 شیماء  دمحم احمد دمحم 2083857 كفـءكفـء3332011/06/27 معلم

روضھ أبنوب الجدیدة 2008/02/14 شیماء حسن عثمان دمحم 2160824 كفـءكفـء3342011/02/14 معلم

الناصریة االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 شیماء رجب احمد حسن 2069508 كفـءكفـء3352011/06/27 معلم

الشیخ عمران ع 2009/06/27 شیماء سید ابو الحسن سید 2216745 كفـءكفـء3362011/06/27 معلم

كوم ابو شیل االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 شیماء عبد الكریم دمحم على 2143553 كفـءكفـء3372011/06/27 معلم

سوالم ابنوب االبتدائیة 2009/02/14 شیماء عبد الاله عبد الراضى دمحم 2158430 كفـءكفـء3382011/02/14 معلم

السوالم البحریة 2009/02/14 شیماء عبد الھادى  دمحم خلیل 2106047 كفـءكفـء3392011/02/14 معلم

المرحوم احمد حسن جعفر ب 2009/02/28 شیماء دمحم سید حسانین 2158469 كفـءكفـء3402011/02/28 معلم
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المؤھل 
األعلي

كوم ابو شیل االبتدائیة الجدیدة 2009/06/27 شیماء دمحم عبد الغنى حسن 2146329 كفـءكفـء3412011/06/27 معلم

الشیخ عمران ع 2009/06/27 شیماء محمود احمد طھ 2146346 كفـءكفـء3422011/06/27 معلم

السالم ع بالحمام 2009/06/27 شیماء محمود سعد دمحم 2077858 كفـءكفـء3432011/06/27 معلم

بنى رزاح االبتدائیة 2008/02/14 شیماء منصور ناصر منصور 2087646 كفـءكفـء3442011/02/14 معلم

ابنوب ع الجدیدة بنات 2008/06/27 شیماء ھاشم دمحمین عبد الرحمن 2083859 كفـءكفـء3452011/07/13 معلم

الدیر الجبراوى االعدادیة 2009/06/27 صابر شحاتة دمحم حسن 2207874 كفـءكفـء3462011/06/27 معلم

الوحدة العربیة بالمعابدة 2008/01/09 صابر دمحم جاد عبد هللا 2106050 كفـءكفـء3472011/02/28 معلم

السوالم البحریة 2008/02/28 صابر محمود عبد الصبور دمحم 2064704 كفـءكفـء3482011/02/28 معلم

الشیخ والى االبتدائیة 2009/06/27 صابر مصطفى دمحم طھ 2148024 كفـءكفـء3492011/06/27 معلم

الوحدة العربیة بالمعابدة 2008/06/27 صباح  مرسى مھدى احمد 2064700 كفـءكفـء3502011/06/27 معلم

الناصریة االبتدائیة المشتركة 2008/02/28 صباح مكرم دمحم احمد 2147986 كفـءكفـء3512011/02/28 معلم

المعابده االبتدائیة المسائیة 2009/06/27 صفاء احمد محفوظ ھدیة 2209434 كفـءكفـء3522011/06/27 معلم

بنى رزاح االبتدائیة 2008/02/14 صفاء احمد دمحم احمد 2088450 كفـءكفـء3532011/02/14 معلم

كوم ابو شیل المشتركة 2009/06/27 صفاء بدر محروس احمد 2111691 كفـءكفـء3542011/06/27 معلم

طھ حسین االبتدائیة 2008/02/14 صفاء ثابت عبد الحلیم عرفات 2083850 كفـءكفـء3552011/02/14 معلم

بنى رزاح الجدیدة االبتدائیة 2009/06/27 صفاء حامد احمد عبد الخالق 2142750 كفـءكفـء3562011/06/27 معلم

ابنوب الجدیدة بنین 2009/06/27 صفاء حمدى حامد دمحم 2064699 كفـءكفـء3572011/06/27 معلم
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كود المعلمم
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المؤھل 
األعلي

بنى دمحم الشھابیة ع بنات القدیمة 2008/06/27 صفاء ذكى عبد الحافظ عبد المولى 2145090 كفـءكفـء3582011/06/27 معلم

الشیخ سالم االبتدائیة المشتركة 2008/02/28 صفاء رمضان امام  موسى 2064739 كفـءكفـء3592011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب ع 2009/06/27 صفاء عبد الرازق احمد دمحم 2158461 كفـءكفـء3602011/06/27 معلم

م عید دمحم ابراھیم ث بنات 2008/06/27 صفاء عبد الرحمن حسانین احمد 2093852 كفـءكفـء3612011/06/27 معلم

ابنوب االعدادیة بنات 2008/06/27 صفاء عبد العاطى على ابراھیم 2145727 كفـءكفـء3622011/06/27 معلم

الطویل اإلبتدائیة الجدیدة 2009/06/27 صفاء غـــــیط دمحم رمضان 2231314 كفـءكفـء3632011/06/27 معلم

عزبة الكالبوة االبتدائیة 2009/02/28 صفاء دمحم شیبة سید 2088451 كفـءكفـء3642011/02/28 معلم

عرب العطیاط البحریة تعلیم اساسى 2009/06/27 صفیة حنفى احمد عبد الرحیم 2393496 كفـءكفـء3652011/06/27 معلم

الشیخ والى االبتدائیة 2009/02/14 صفیة شعبان بخیت سعید 2088448 كفـءكفـء3662011/02/14 معلم

فصول ملحقة بالشیخ والى اإلبتدائیة 2009/06/27 صفیة منصور دمحم خلیفة 2210881 كفـءكفـء3672011/07/13 معلم

كوم ابو شیل االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 صالح  شعبان على حسانین 2389592 كفـءكفـء3682011/06/27 معلم

جزیرة العقب االبتدائیة 2008/05/10 صالح حمدى حسن شحاتة 2142713 كفـءكفـء3692011/06/27 معلم

العطیات البحریة 2009/02/28 صالح عبد الحلیم سید سلیمان 2207887 كفـءكفـء3702011/02/28 معلم

عرب العوامر االبتدائیة بابنوب 2009/02/14 طارق عمر عبد الظاھر سالم 2148043 كفـءكفـء3712011/02/14 معلم

رفاعة الطھطاوى للتعلیم االساسى 2009/06/27 عادل سعد هللا ثابت شرموخ 2064698 كفـءكفـء3722011/06/27 معلم

عرب العوامر االبتدائیة بابنوب 2008/04/12 عادل مصطفى یوسف احمد 2148004 كفـءكفـء3732011/06/27 معلم

خلف سلیم للتعلیم األساسى 2009/06/27 عاصم عطیة ایوب میخائیل 2142006 كفـءكفـء3742011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

عزبة نصار ع بنین 2009/06/27 عاصم كرفت حارص شاروبیم 2158412 كفـءكفـء3752011/06/27 معلم

بنى دمحم المراونة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 عاطف رزق یونس عبد ربھ 2142735 كفـءكفـء3762011/06/27 معلم

دمحم طة زیدان 2009/06/27 عاطف زیان على احمد 2106054 كفـءكفـء3772011/06/27 معلم

بنى دمحم المراونة االعدادیة المشتركة 2009/02/14 عاطف على عبد الفضیل نعمان 2143558 كفـءكفـء3782011/02/14 معلم

عرب القدادیح اإلعدادیة الجدیدة 2009/06/27 عاطف فیاض احمد عثمان 2207898 كفـءكفـء3792011/06/27 معلم

عرب العوامر االبتدائیة بابنوب 2009/02/14 عالیة سید ثابت رشوان 2148020 كفـءكفـء3802011/02/14 معلم

خلف سلیم االعدادیة 2009/02/14 عبد الباسط دمحم رفاعى دمحم 2143066 كفـءكفـء3812011/02/14 معلم

ابنوب الجدیدة بنین 2009/06/27 عبد الرحمن ریان ابوطالب حسین 2069510 كفـءكفـء3822011/06/27 معلم

عزبة سعید االبتدائیة 2009/02/28 عبد الرحیم  عوض مرسى یحیى 2142707 كفـءكفـء3832011/02/28 معلم

جزیرة بھیج االبتدائیة 2009/02/28 عبد الرؤف عبد الحمید على عبد الموجود 2207922 كفـءكفـء3842011/02/28 معلم

الوحدة العربیة بالمعابدة 2009/06/27 عبد الفتاح فتحى  احمد فراج 2075391 كفـءكفـء3852011/06/27 معلم

الحمام المشتركة األعدادیة 2008/05/07 عبد الكریم بركات  فرحان على 2084641 كفـءكفـء3862011/06/27 معلم

المیرة للتعلیم االساسى 2009/06/27 عبد هللا  لحظى جاب هللا سلیمان 2142701 كفـءكفـء3872011/06/27 معلم

سوالم ابنوب االبتدائیة 2009/02/14 عبد هللا نادى حسن عبد الرحمن 2093847 كفـءكفـء3882011/02/14 معلم

الثورة االبتدائیة 2009/02/14 عبلة  ابراھیم ثابت دمحم 2106045 كفـءكفـء3892011/02/14 معلم

ابنوب الجدیدة االبتدائیة 2009/06/27 عبیر عبد الھادى عطا دمحمایوب 2084626 كفـءكفـء3902011/06/27 معلم

الشیخ حسن على عبد الھادى االعدادیة 2008/06/27 عبیر نجاح حامد عطا 2207927 كفـءكفـء3912011/06/27 معلم
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ابنوباسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابنوب ع الجدیدة بنات 2009/06/27 عبیر نعناع عوض شنودة 2077854 كفـءكفـء3922011/06/27 معلم

الشھید عدنان خالف الریفى (بنین .بني دمحم الشھابیھ ع
(

2008/01/10 عثمان سید دمحم بخیت 2145063 كفـءكفـء3932011/02/28 معلم

الوحدة العربیة بالمعابدة 2007/01/18 عز رشوان دمحم عبد الخالق 2363152 كفـءكفـء3942011/06/27 معلم

الشیخ سالم االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 عزة سید عبد الوھاب دمحم 2146342 كفـءكفـء3952011/02/28 معلم

جزیرة بھیج االبتدائیة 2009/02/28 عزة عادل عطا عبد ربھ 2062793 كفـءكفـء3962011/02/28 معلم

السوالم البحریة 2008/02/28 عزة فتحى ابراھیم حامد 2064709 كفـءكفـء3972011/02/28 معلم

الشیخ والى االبتدائیة 2008/02/14 عزیزة ریان ابوطالب حسین 2087639 كفـءكفـء3982011/02/14 معلم

آل حمزه ع المشتركة 2009/02/14 عصام احمد احمد عبد العال 2142706 كفـءكفـء3992011/02/14 معلم

حامد ھّشام اإلعدادیة 2009/06/27 عصام حسن على عبد هللا 2163071 كفـءكفـء4002011/06/27 معلم

شقلقیل االبتدائیة 2009/06/27 عصام سعد توفیق شاروبیم 2163018 كفـءكفـء4012011/06/27 معلم

فصول مدرسة كوم المنصورة االعدادیھ المشتركھ 2009/02/28 عصام طلعت رزق هللا میخائیل 2106053 كفـءكفـء4022011/02/14 معلم

تحریر بنى رزاح االبتدائیة 2008/05/07 عصام دمحم احمد عبد العظیم 2389588 كفـءكفـء4032011/06/27 معلم

عزبة سعید االبتدائیة 2009/06/27 عصمت صبحى میخائیل حنا 2335698 كفـءكفـء4042011/06/27 معلم

ابنوب التجاریة المشتركة 2008/05/11 عطیة شنودة عطا هللا شنودة 2391494 كفـءكفـء4052011/06/27 معلم

بنى دمحم المراونة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 عفاف  جالل دمحم حسن 2093819 كفـءكفـء4062011/06/27 معلم

عرب القدادیح الحدیثة للتعلیم االساسى 2009/06/27 عفاف احمد صبرة احمد 2199241 كفـءكفـء4072011/06/27 معلم

عرب العوامر االبتدائیة بابنوب 2008/06/27 عفاف سالمة احمد سالمة 2146347 كفـءكفـء4082011/06/27 معلم

-----------------------------------

7438of 5630 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ابنوباسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الطویل اإلبتدائیة القدیمة 2008/06/27 عفاف عامر عبد السالم دمحم 2088458 كفـءكفـء4092011/06/27 معلم

عزبة دمحم خلیل االبتدائیة المشتركة 2008/06/27 عفاف فتحى میخائیل حنا 2106057 كفـءكفـء4102011/06/27 معلم

المرحوم احمد حسن جعفر ب 2009/02/14 عفاف دمحم دمحم ابراھیم 2164080 كفـءكفـء4112011/02/14 معلم

السوالم البحریة 2009/06/27 عالء بدرى خالد درویش 2064707 كفـءكفـء4122011/06/27 معلم

عرب القدادیح اإلعدادیة الجدیدة 2009/06/27 عالء فاروق دمحم عبد الناصر 2106040 كفـءكفـء4132011/06/27 معلم

الدیر الجبراوى االعدادیة 2009/06/27 عالء فتحى منصور مھنى 2246118 كفـءكفـء4142011/06/27 معلم

جزیرة بھیج االعدادیة 2008/05/09 عالء محمود مرسى احمد 2084619 كفـءكفـء4152011/06/27 معلم

ابنوب التجاریة المشتركة 2008/05/22 على حسن محمود حسن 2396756 كفـءكفـء4162011/06/27 معلم

فصول السوالم البحریة اإلعدادیة 2009/06/27 على دمحم عبد الفضیل احمد 2077856 كفـءكفـء4172011/06/27 معلم

الطویل اإلبتدائیة الجدیدة 2011/05/04 عماد احمد حامد عبد العلیم 2160752 كفـءكفـء4182013/05/04 دكتوراهمعلم

رزقة الخطبة االبتدائیة 2009/06/27 عماد الدین عمر على عباس 2397033 كفـءكفـء4192011/06/27 معلم

الشیخ عمران ع 2009/06/27 عماد جمعة عبد هللا احمد 2160856 كفـءكفـء4202011/06/27 معلم

رفاعھ الطھطاوى االبتدائیھ 2009/02/14 عماد سلیمان على حسانین 2143579 كفـءكفـء4212011/02/14 معلم

على عبدالوھاب احمد عثمان بالمراونة / الشھید مجند 
االبتدائیة

2009/02/14 عماد فوزى عبد المسیح  غبلایر 2064738 كفـءكفـء4222011/02/14 معلم

رفاعة الطھطاوى للتعلیم االساسى 2009/06/27 عماد لطیف شرموخ بسادة 2146276 كفـءكفـء4232011/06/27 معلم

الشیخ سالم االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 عماد دمحم رشدان محمود 2083822 كفـءكفـء4242011/02/28 معلم

فصول نزالى الحرجات اإلعدادیة 2009/06/27 عماد ناجى یعقوب لوندى 2160765 كفـءكفـء4252011/06/27 معلم

-----------------------------------
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ابنوباسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السوالم البحریة 2007/12/24 عمر  على عبد الحافظ  بكار 2064713 كفـءكفـء4262011/02/14 معلم

ابنوب االعدادیة بنین 2008/01/09 عمر دمحم على عبد الوالى 2084633 كفـءكفـء4272011/02/28 معلم

بنى دمحم المراونة االعدادیة المشتركة 2009/02/14 عمرو حسن عبد الرحیم دمحم 2139779 كفـءكفـء4282011/02/14 معلم

الطویل اإلبتدائیة القدیمة 2009/02/14 عمرو مصطفى منصور سید 2068661 كفـءكفـء4292011/02/14 معلم

حسین على عبدالرؤوف عبداللطیف/ الشھید 2009/02/14 عید عبد الغفار خلیفة عید 2086927 كفـءكفـء4302011/02/14 معلم

على عبدالوھاب احمد عثمان بالمراونة / الشھید مجند 
االبتدائیة

2009/02/28 غادة  احمد  ابراھیم  یرغوث 2064744 كفـءكفـء4312011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب 2009/06/27 غادة عمر عبد المحسن سلیمان 2146332 كفـءكفـء4322011/06/27 معلم

عثمان غزالى الرسمیة لغات 2008/02/14 غادة فایز حامد جابر 2084637 كفـءكفـء4332011/02/14 معلم

ابنوب التجاریة المشتركة 2008/06/27 غادة محمود دمحم امین 2388524 كفـءكفـء4342011/06/27 معلم

ابنوب االعدادیة بنین 2008/05/08 غیط صابر احمد دمحم 2163069 كفـءكفـء4352011/06/27 معلم

عرب العوامر االبتدائیة بابنوب 2009/02/14 فاطمة احمد قاید عبد الرازق 2148035 كفـءكفـء4362011/02/14 معلم

العطیات البحریة 2008/02/14 فاطمة سید عبد الموجود عبد الناصر 2142893 كفـءكفـء4372011/02/14 معلم

2009/02/28 االبتدائیة عرب العطیات البحریة فاطمة عزاز قاسم سلیمان 2086919 كفـءكفـء4382011/02/28 معلم

نزلة ابو عمیرة 2008/02/28 فاطمة عمر جاد الرب دمحم 2084635 كفـءكفـء4392011/02/28 معلم

المعابدة المشتركة 2009/02/14 فتاح دمحم احمد حسن 2142709 كفـءكفـء4402011/02/14 معلم

سوالم ابنوب للصم وضعاف السمع 2009/06/27 فتحى عبده اسحاق عبد العال 2088486 كفـءكفـء4412011/06/27 معلم

الشھید عدنان خالف الریفى (بنین .بني دمحم الشھابیھ ع
(

2007/12/24 فرج حافظ زكریا جاد 2084625 كفـءكفـء4422011/02/14 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ابنوباسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

جزیرة العقب االبتدائیة 2009/02/28 فرحة دمحم جندى ابراھیم 2145059 كفـءكفـء4432011/02/28 معلم

أبوبكر الصدیق االعدادیة المشتركة 2009/06/27 فلایر سید احمد مصطفى 2142943 كفـءكفـء4442011/06/27 معلم

كوم ابو شیل 2009/04/27 فلایر دمحم فضل مسعد 2362932 كفـءكفـء4452011/06/27 معلم

بنى دمحمیات الثانویة 2009/02/14 فریالھ مكرم عزیز الدین دمحم 2146492 كفـءكفـء4462011/02/14 معلم

ابنوب التجاریة المشتركة 2008/06/27 فوزیة فلى مھنى یعقوب 2392558 كفـءكفـء4472011/06/27 معلم

كوم ابو شیل االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 فوزیھ ابوالحسن مراد دمحم 2143559 كفـءكفـء4482011/06/27 معلم

الشیخ والى االبتدائیة 2008/02/28 قمر حسن دمحم حسن 2093850 كفـءكفـء4492011/02/28 معلم

سواده االبتدائیة 2008/02/28 قمر دمحم محمود دمحم 2147893 كفـءكفـء4502011/02/28 معلم

عرب القدادیح الحدیثة للتعلیم االساسى 2007/12/24 كامل محروس كامل حسن 2170643 كفـءكفـء4512011/02/14 معلم

عزبة طھ للتعلیم االساسى 2009/02/28 كرم غانم عبد الغنى ھاشم 2093845 كفـءكفـء4522011/02/28 معلم

بنى دمحم المراونة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 كریمة رشوان حلمى فرغلى 2084627 كفـءكفـء4532011/06/27 معلم

الشھید عدنان خالف الریفى (بنین .بني دمحم الشھابیھ ع
(

2009/06/27 كریمة غیط دمحم جوھر 2146696 كفـءكفـء4542011/06/27 معلم

2009/06/27 روضة عمر بن الخطاب كریمة فرحان دمحم عوض هللا 2392529 كفـءكفـء4552011/06/27 معلم

روضھ أبنوب الجدیدة 2008/02/28 كمال قطب فراج دمحم 2146273 كفـءكفـء4562011/02/28 معلم

كوم ابو شیل 2009/02/14 كوثر شعبان عبد الرحیم دمحم 2062805 كفـءكفـء4572011/02/14 معلم

سوالم ابنوب االبتدائیة 2009/02/28 كوثر عبده دمحم عبد الغنى 2145602 كفـءكفـء4582011/02/28 معلم

الشھید عدنان خالف الریفى (بنین .بني دمحم الشھابیھ ع
(

2008/06/27 لمیاء عمر حامد  ادریس 2083053 كفـءكفـء4592011/06/27 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ابنوباسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابنوب التجاریة المشتركة 2009/06/27 لمیاء فراج  عبد المنطلب فراج 2395530 كفـءكفـء4602011/06/27 معلم

الحمام االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 ماجدة بشاى لبیب جید 2153917 كفـءكفـء4612011/02/28 معلم

الشیخ حسن على عبد الھادى االعدادیة 2009/06/27 مارسة نادى سیف منقریوس 2145094 كفـءكفـء4622011/06/27 معلم

الثورة االبتدائیة 2008/02/14 مارى سمیر میالد عطاهللا 2093856 كفـءكفـء4632011/02/14 معلم

بنى دمحمیات الثانویة 2009/02/14 مارى فكرى كامل اسكندر 2146728 كفـءكفـء4642011/02/14 معلم

الوحدة العربیة بالمعابدة 2009/06/27 ماریانا بدرى مرزوق سعید 2213547 كفـءكفـء4652011/06/27 معلم

فصول مدرسة كوم المنصورة االعدادیھ المشتركھ 2009/06/27 ماھر شوقى فوزى جندى 2087667 كفـءكفـء4662011/06/27 معلم

الناصریة االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 مایكل عدلى عطیة ایوب 2093854 كفـءكفـء4672011/06/27 معلم

ابنوب التجاریة المشتركة 2009/06/27 مایكل مجدى عبد المالك  روفائیل 2391488 كفـءكفـء4682011/06/27 معلم

الحمام المشتركة األعدادیة 2007/12/25 مجدى فتحى كریم بشاى 2064743 كفـءكفـء4692011/02/14 معلم

العطیات البحریة 2009/06/27 مجدى معتمد سید دمحم 2192595 كفـءكفـء4702011/06/27 معلم

ابنوب ع الجدیدة بنات 2009/06/27 دمحم  فتحى عبد الحمید دردیر 2074297 كفـءكفـء4712011/06/27 معلم

الوحدة العربیة بالمعابدة 2007/12/25 دمحم ثابت دمحم حسین 2132286 كفـءكفـء4722011/02/14 معلم

الشیخ سالم الثانویة بنات 2009/02/14 دمحم حسن عطیة عبد الحلیم 2163032 كفـءكفـء4732011/02/14 معلم

حامد ھّشام اإلعدادیة 2008/05/18 دمحم حسنى ثابت دمحم 2254729 كفـءكفـء4742011/06/27 معلم

طھ حسین االبتدائیة 2009/06/27 دمحم حشمت دمحم ثابت 2083846 كفـءكفـء4752011/06/27 معلم

بنى دمحم المراونة االعدادیة المشتركة 2008/05/09 دمحم ریان ابوطالب حسین 2083848 كفـءكفـء4762011/06/27 معلم

-----------------------------------

7438of 5634 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ابنوباسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دمحم طة زیدان 2009/06/27 دمحم زین عز الدین عبد الرحمن 2106052 كفـءكفـء4772011/06/27 معلم

دمحم طة زیدان 2009/02/14 دمحم سلیم سلطان على 2106051 كفـءكفـء4782011/02/14 معلم

عزبة نصار ع بنین 2009/02/14 دمحم سید عبد الحكیم احمد 2062798 كفـءكفـء4792011/02/14 معلم

بنى دمحم الشھابیة ع بنات القدیمة 2009/06/27 دمحم عبد التواب مصطفى فرغلى 2142953 كفـءكفـء4802011/06/27 معلم

المیرة للتعلیم االساسى 2008/01/28 دمحم عبد الراضى دمحم حسن 2142708 كفـءكفـء4812011/02/28 معلم

بنى دمحم المراونة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 دمحم عبد الفتاح عبد الرحمن احمد 2143555 كفـءكفـء4822011/06/27 معلم

عرب القدادیح الحدیثة 2009/06/27 دمحم عبد الھادى صدیق حادى 2170613 كفـءكفـء4832011/06/27 معلم

الناصریة االبتدائیة المشتركة 2008/05/09 دمحم عبد الوھاب منصور سلم هللا 2148625 كفـءكفـء4842011/06/27 معلم

عرب العوامر االبتدائیة بابنوب 2006/11/17 دمحم عبده دمحم دیب 2148037 كفـءكفـء4852011/06/27 معلم

بنى دمحمیات الثانویة 2008/01/18 دمحم على سید مصطفى 2143630 كفـءكفـء4862011/02/28 معلم

الدیر الجبراوى االعدادیة 2009/06/27 دمحم عید على ھیكل 2158436 كفـءكفـء4872011/06/27 معلم

المعابدة االبتدائیة الصباحیة 2009/02/14 دمحم فتحى عبد السید سید 2093865 كفـءكفـء4882011/02/14 معلم

الشیخ عمران ع 2009/06/27 دمحم كامل عبد الحفیظ محمود 2213481 كفـءكفـء4892011/06/27 معلم

عثمان غزالى الرسمیة لغات 2009/02/14 دمحم مصطفى احمد صبرة 2145069 كفـءكفـء4902011/02/14 معلم

فصول السوالم البحریة اإلعدادیة 2008/05/09 دمحم مصطفى احمد دمحم 2265985 كفـءكفـء4912011/06/27 معلم

الطویل اإلبتدائیة القدیمة 2009/06/27 دمحم ھالل دمحم عبد العال 2192711 كفـءكفـء4922011/06/27 معلم

بنى دمحم الشھابیة ع بنات القدیمة 2009/06/27 محمود  مصطفى احمد على 2212925 كفـءكفـء4932011/06/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ابنوباسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العطیات البحریة 2009/06/27 محمود حسن سید سالمة 2142985 كفـءكفـء4942011/06/27 معلم

بنى ابراھیم 2009/02/14 محمود حسنى احمد عبد الواحد 2207125 كفـءكفـء4952011/02/14 معلم

عرب القدادیح اإلعدادیة الجدیدة 2009/06/27 محمود شحاتة حسن عبد الرجال 2207870 كفـءكفـء4962011/06/27 معلم

الوحدة العربیة بالمعابدة 2009/02/14 محمود عبد الشافى محمود احمد 2147956 كفـءكفـء4972011/02/14 معلم

بنى دمحم الشھابیة ع بنات القدیمة 2009/06/27 محمود عبد الكریم صادق بكر 2084629 كفـءكفـء4982011/06/27 معلم

ابنوب االعدادیة المھنیة 2009/06/27 محمود عبد المعز دمحم محمود 2148715 كفـءكفـء4992011/06/27 معلم

ابنوب ع الجدیدة بنات 2009/02/14 محمود عبد النظیر ثابت عبد العال 2064729 كفـءكفـء5002011/02/14 معلم

ابنوب الثانویة الجدیدة للبنین 2008/04/28 محمود على عبد الحلیم شحاتة 2192666 كفـءكفـء5012011/06/27 معلم

فصول السوالم البحریة اإلعدادیة 2008/05/08 محمود كامل عبد الظاھر حسن 2212277 كفـءكفـء5022011/06/27 معلم

الشیخ سالم االبتدائیة المشتركة 2007/12/24 محمود دمحم احمد سالمة 2142755 كفـءكفـء5032011/02/14 معلم

كوم ابو شیل االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 محمود دمحم عبد العال دمحم 2062799 كفـءكفـء5042011/02/14 معلم

الشھید عدنان خالف الریفى (بنین .بني دمحم الشھابیھ ع
(

2009/06/27 محمود دمحم عثمان جاد الحق 2108194 كفـءكفـء5052011/06/27 معلم

2009/02/28 االبتدائیة عرب العطیات البحریة مرفت كمال ھالل جورجى 2089080 كفـءكفـء5062011/02/28 معلم

الوحدة العربیة بالمعابدة 2009/06/27 مروان صادق عثمان دھمان 2077839 كفـءكفـء5072011/06/27 معلم

الناصریة االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 مروة  فاروق دمحم عبد الناصر 2160891 كفـءكفـء5082011/06/27 معلم

نزلة ابو عمیرة 2009/06/27 مروة راتب سید خلیل 2207919 كفـءكفـء5092011/06/27 معلم

الناصریة االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 مروة سید عبد الرحیم مصطفى 2163020 كفـءكفـء5102011/06/27 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ابنوباسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

السوالم البحریة 2009/06/27 مروة صالح دمحم عبد هللا 2064717 كفـءكفـء5112011/06/27 معلم

عرب العوامر االعدادیة المشتركة 2009/06/27 مروة عبد العال احمد عبد العال 2158449 كفـءكفـء5122011/06/27 معلم

الناصریة االبتدائیة المشتركة 2008/06/27 مروة على عبد السالم احمد 2163052 كفـءكفـء5132011/06/27 معلم

عرب القدادیح اإلعدادیة الجدیدة 2009/06/27 مروة دمحم حسین خلیل 2106041 كفـءكفـء5142011/06/27 معلم

السالم ع بالحمام 2009/06/27 مروة دمحم سید خلیفة 2331763 كفـءكفـء5152011/06/27 معلم

ابنوب الجدیدة االبتدائیة 2009/06/27 مروة دمحم عبده سلیم 2283480 كفـءكفـء5162011/06/27 معلم

الشیخ سالم االبتدائیة المشتركة 2008/02/14 مروة دمحم غریب فرغلى 2093799 كفـءكفـء5172011/02/14 معلم

عرب القدادیح اإلعدادیة الجدیدة 2008/02/14 مروة مصطفى دمحم خلیف 2087638 كفـءكفـء5182011/02/14 معلم

الشھید عدنان خالف الریفى (بنین .بني دمحم الشھابیھ ع
(

2009/06/27 مروة مكرم عرابى احمد 2145573 كفـءكفـء5192011/06/27 معلم

بنى دمحم الشھابیة 2008/02/28 مروه صبرة دمحم على 2077846 كفـءكفـء5202011/02/28 معلم

ابنوب ع الجدیدة بنات 2009/06/27 مریانا فؤاد كامل ناشد 2231265 كفـءكفـء5212011/06/27 معلم

سوالم ابنوب االبتدائیة 2009/06/27 مریم احمد  بدوى سید 2079658 كفـءكفـء5222011/06/27 معلم

بنى رزاح الجدیدة االبتدائیة 2008/02/14 مریم عادلى فرزى تادرس 2141639 كفـءكفـء5232011/02/14 معلم

عزبة نصار ع بنین 2009/06/27 مریم كامل عجایبى نخلھ 2158483 كفـءكفـء5242011/06/27 معلم

روضة مدرسة عرب القدادیح الحدیثة للتعلیم األساسى 2008/06/27 مریم منیر عبده شرموخ 2143948 كفـءكفـء5252011/06/27 معلم

الوحدة العربیة بالمعابدة 2009/02/28 مسعود فتحى احمد عبد هللا 2093875 كفـءكفـء5262011/02/28 معلم

الشیخ والى االبتدائیة 2008/05/08 مصطفى  عالم ابراھیم دمحم 2160756 كفـءكفـء5272011/06/27 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ابنوباسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عزبة طھ للتعلیم األساسى 2009/02/14 مصطفى احمد احمد دمحم 2208362 كفـءكفـء5282011/02/14 معلم

عثمان غزالى الرسمیة لغات 2007/12/25 مصطفى حسان حسین دمحم 2062827 كفـءكفـء5292011/02/14 معلم

بنى دمحم المراونة االعدادیة المشتركة 2008/05/09 مصطفى سید عبد الرحیم حمادة 2145077 كفـءكفـء5302011/06/27 معلم

م عید دمحم ابراھیم ث بنات 2009/06/27 مصطفى عبد النبى عبد الحمید صالح 2170606 كفـءكفـء5312011/06/27 معلم

رفاعھ الطھطاوى االبتدائیھ 2009/06/27 مصطفى غیط صالح سالمة 2158479 كفـءكفـء5322011/06/27 معلم

المیرة للتعلیم االساسى 2009/02/14 مصطفى فرغلى یونس جاد هللا 2062814 كفـءكفـء5332011/02/14 معلم

سوالم ابنوب للصم وضعاف السمع 2006/07/04 معتز حسن ابراھیم احمد 2084634 كفـءكفـء5342011/02/14 معلم

رفاعھ الطھطاوى االبتدائیھ 2008/05/08 ممدوح محفوظ احمد دمحم 2143580 كفـءكفـء5352011/06/27 معلم

بنى رزاح االبتدائیة 2008/02/14 منال  عبد العال احمد عبود 2069512 كفـءكفـء5362011/02/14 معلم

الناصریة االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 منال احمد دمحم ابراھیم 2145701 كفـءكفـء5372011/02/14 معلم

الثورة االبتدائیة 2009/06/27 منال اسحق یوسف جودة 2143550 كفـءكفـء5382011/06/27 معلم

عرب العوامر االبتدائیة بابنوب 2009/02/14 منال داود سید حسن 2083855 كفـءكفـء5392011/02/14 معلم

الناصریة ریاض االطفال 2009/06/27 منال سید دردیر دمحم 2213749 كفـءكفـء5402011/06/27 معلم

الشھید عدنان خالف الریفى (بنین .بني دمحم الشھابیھ ع
(

2009/02/28 منال شكرهللا رزق فھیم 2075387 كفـءكفـء5412011/02/28 معلم

الطویل اإلبتدائیة الجدیدة 2009/06/27 منصور زیدان علیان عبد الحافظ 2163066 كفـءكفـء5422011/06/27 معلم

الحمام االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 منصور سعد عاید حسن 2198968 كفـءكفـء5432011/06/27 معلم

الشیخ سالم اإلعدادیة بنین 2009/06/27 منى سید حسین على 2166982 كفـءكفـء5442011/06/27 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ابنوباسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دیرشو 2009/02/28 منى عبد الكریم على حسانین 2170653 كفـءكفـء5452011/02/28 معلم

كوم ابو شیل االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 منى عبد الكریم دمحم على 2145103 كفـءكفـء5462011/06/27 معلم

سواده االبتدائیة 2009/06/27 منى عزت صموئیل إیلیا 2075394 كفـءكفـء5472011/07/13 معلم

بنى دمحم الشھابیة ع بنات القدیمة 2009/06/27 منى محفوظ حفظ هللا جرجس 2146721 كفـءكفـء5482011/06/27 معلم

دمحم طة زیدان 2009/02/14 منى مرعى مراد دمحم 2062795 كفـءكفـء5492011/02/14 معلم

ابنوب الجدیدة االبتدائیة 2008/02/14 منى مكرم دمحم على 2147904 كفـءكفـء5502011/02/14 معلم

آل حمزه ع المشتركة 2009/06/27 منى ھریدى مسعود دمحم 2170598 كفـءكفـء5512011/06/27 معلم

عزبة طھ للتعلیم األساسى 2009/06/27 مھا عرابى على سید 2147882 كفـءكفـء5522011/06/27 معلم

سواده االبتدائیة 2009/02/28 مھاب فایز عیاد تاوضروس 2143570 كفـءكفـء5532011/02/28 معلم

نزلة ابو عمیرة 2009/06/27 مؤمن مساعد دمحم حسین 2076822 كفـءكفـء5542011/06/27 معلم

بنى دمحم الشھابیة ع بنات القدیمة 2009/06/27 میمى فوزى ثابت یوسف 2268379 كفـءكفـء5552011/06/27 معلم

عزبة اسحق 2009/06/27 مینا  یوسف جورجى  میرھم 2233808 كفـءكفـء5562011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب 2009/02/28 ناجح یسن ھاشم احمد 2146350 كفـءكفـء5572011/02/28 معلم

سوالم ابنوب للصم وضعاف السمع 2009/02/14 نادیة احمد دمحم دمحم 2088474 كفـءكفـء5582011/02/14 معلم

الناصریة ریاض االطفال 2009/06/27 نادیة دردیر معتمد عمران 2237821 كفـءكفـء5592011/06/27 معلم

كوم ابو شیل االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 نادیة عاطف دمحم عویمر 2064747 كفـءكفـء5602011/02/28 معلم

كوم ابو شیل 2008/06/27 نادیة عبد الكریم عبد الاله امام 2231776 كفـءكفـء5612011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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المؤھل 
األعلي

الدیر الجبراوى االعدادیة 2009/02/28 ناصر مكرم حسن دمحم 2088452 كفـءكفـء5622011/02/28 معلم

دمحم طة زیدان 2009/06/27 ناھد سید سید عبد هللا 2170604 كفـءكفـء5632011/06/27 معلم

بنى دمحم الشھابیة 2009/02/28 ناھد عالم حسن محمود 2145698 كفـءكفـء5642011/02/28 معلم

الشیخ حسن على عبد الھادى االعدادیة 2009/06/27 ناھد ماھر نصر على 2075367 كفـءكفـء5652011/06/27 معلم

الشھید عدنان خالف الریفى (بنین .بني دمحم الشھابیھ ع
(

2008/06/27 ناھد دمحم حامد رمضان 2083853 كفـءكفـء5662011/06/27 معلم

عرب العوامر ریاض اطفال 2009/06/27 نجاة ثابت دردیر حسن 2147998 كفـءكفـء5672011/06/27 معلم

كوم ابو شیل المشتركة 2009/06/27 نجالء ابراھیم مصطفى عبد هللا 2391498 كفـءكفـء5682011/06/27 معلم

عزبة حماد 2009/02/28 نجالء اسعد حسن رزق 2207911 كفـءكفـء5692011/02/28 معلم

الحمام الجدیدة 2009/02/14 نجالء حسین احمد مرزوق 2147887 كفـءكفـء5702011/02/14 معلم

نزلة الحاوى 2009/02/28 نجالء فتحى عبد الحكیم دمحم 2199039 كفـءكفـء5712011/02/28 معلم

الشیخ والى االبتدائیة 2009/02/14 نجالء محمود حامد محمود 2158438 كفـءكفـء5722011/02/14 معلم

حامد ھّشام اإلعدادیة 2009/06/27 نجوى ابراھیم فھمى فرغلى 2087648 كفـءكفـء5732011/06/27 معلم

الناصریة االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 نجوى بركات حسن احمد 2145580 كفـءكفـء5742011/06/27 معلم

جزیرة العقب االبتدائیة 2009/06/27 نجوى حسن سید مرسى 2207939 كفـءكفـء5752011/06/27 معلم

بنى دمحم الشھابیة ع بنات القدیمة 2009/06/27 نجوى فاروق دمحم عبد الناصر 2145076 كفـءكفـء5762011/06/27 معلم

الشیخ حسن على عبد الھادى للتعلیم االساسى 2009/02/14 نجوى محمود دمحم عطیة 2146265 كفـءكفـء5772011/02/14 معلم

عزبة عبد الواحد االبتدائیة 2007/12/24 نزیھ جورج مكین زكى 2180900 كفـءكفـء5782011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
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الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

دمحم طة زیدان 2009/06/27 نسمة سید راغب سید 2362930 كفـءكفـء5792011/06/27 معلم

عزبة حماد 2009/02/28 نعناعة غیط حسین رزق 2253713 كفـءكفـء5802011/02/28 معلم

كوم ابو شیل االبتدائیة الجدیدة 2009/06/27 نفیسة دمحم حامد دمحم 2400692 كفـءكفـء5812011/07/13 معلم

حسین على عبدالرؤوف عبداللطیف/ الشھید 2008/01/09 نور عبد الحمید على عبد الرحمن 2086955 كفـءكفـء5822011/02/14 معلم

ابنوب ع الجدیدة بنات 2009/06/27 نورا احمد دمحم على 2084621 كفـءكفـء5832011/06/27 معلم

عثمان غزالى الرسمیة لغات ریاض اطفال 2009/02/14 نورة سید یس مصطفى 2088438 كفـءكفـء5842011/02/14 معلم

عرب القدادیح اإلعدادیة الجدیدة 2008/06/27 نورة على احمد حسین 2075363 كفـءكفـء5852011/06/27 معلم

عرب القدادیح اإلعدادیة الجدیدة 2009/02/14 نورة كامل عبد الظاھر حسن 2093860 كفـءكفـء5862011/02/14 معلم

عرب العوامر ریاض اطفال 2009/06/27 نورة دمحم ھاشم احمد 2148010 كفـءكفـء5872011/06/27 معلم

المعابده االبتدائیة المسائیة 2009/06/27 نیفین حنا رفقى حنین 2088469 كفـءكفـء5882011/06/27 معلم

ابنوب ع الجدیدة بنات 2008/02/14 نیفین مینا بشاى غبلایر 2145574 كفـءكفـء5892011/02/14 معلم

ابنوب الجدیدة االبتدائیة 2008/02/28 ھالة  عز الدین عالم عبد الغنى 2144618 كفـءكفـء5902011/02/28 معلم

نزلة الحاوى 2009/02/28 ھالة فؤاد عباس حسن 2199078 كفـءكفـء5912011/02/28 معلم

عزبة طھ للتعلیم األساسى 2009/06/27 ھانى سید دمحم ھاشم 2147880 كفـءكفـء5922011/06/27 معلم

ابنوب ع الجدیدة بنات 2008/06/27 ھایدى  مساعد دمحم حسین 2083832 كفـءكفـء5932011/06/27 معلم

ابنوب الجدیدة االبتدائیة 2009/02/14 ھبة حشمت دمحم ثابت 2083851 كفـءكفـء5942011/02/14 معلم

الشیخ عمران ع 2008/06/27 ھبھ ابراھیم مصطفى عبد هللا 2084639 كفـءكفـء5952011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

عرب العوامر االبتدائیة بابنوب 2009/06/27 ھبھ احمد دمحم عبد الاله 2084631 كفـءكفـء5962011/06/27 معلم

عرب العوامر االعدادیة المشتركة 2009/06/27 ھبھ عبد الھادى عبد الحى عبد هللا 2083854 كفـءكفـء5972011/06/27 معلم

السالم ع بالحمام 2009/06/27 ھبھ دمحم مكرم كامل 2224793 كفـءكفـء5982011/06/27 معلم

كوم ابو شیل االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 ھدى احمد عبد الغنى دمحم 2062801 كفـءكفـء5992011/02/14 معلم

الناصریة االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 ھدى جمال عبد الناصر دمحم 2147958 كفـءكفـء6002011/02/28 معلم

عرب القدادیح اإلعدادیة الجدیدة 2008/06/27 ھدى زین العابدین عبد الرحمن جمعة 2160785 كفـءكفـء6012011/06/27 معلم

الحمام الجدیدة 2009/06/27 ھدى سید على سعید 2213207 كفـءكفـء6022011/06/27 معلم

عبد الكریم عمرى المشتركة 2009/06/27 ھدى صالح عبد الظاھر عبد القادر 2192674 كفـءكفـء6032011/06/27 معلم

روضھ أبنوب الجدیدة 2009/06/27 ھدى عبد الصابور حامد دمحم 2343051 كفـءكفـء6042011/06/27 معلم

رفاعة الطھطاوى للتعلیم االساسى 2009/02/14 ھشام  عبد الكریم حامد عبد الاله 2207910 كفـءكفـء6052011/02/14 معلم

بنى رزاح االبتدائیة 2009/02/28 ھشام سید یس مصطفى 2143640 كفـءكفـء6062011/02/28 معلم

الشیخ حسن على عبد الھادى للتعلیم االساسى 2009/02/14 ھناء خالف احمد حسین 2146268 كفـءكفـء6072011/02/14 معلم

الشیخ حسن على عبد الھادى االعدادیة 2009/06/27 ھناء شاكر سید مصطفى 2259611 كفـءكفـء6082011/06/27 معلم

طھ حسین االبتدائیة 2009/02/14 ھناء شاكر على احمد 2164163 كفـءكفـء6092011/02/14 معلم

بنى ابراھیم 2009/02/28 ھناء شحاتة دمحم صدیق 2192614 كفـءكفـء6102011/02/28 معلم

كوم ابو شیل 2009/02/14 ھناء طھ احمد طھ 2198988 كفـءكفـء6112011/02/14 معلم

ال حمزه االبتدائیھ 2009/02/14 ھناء كامل عبد الظاھر حسن 2147989 كفـءكفـء6122011/02/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

عثمان غزالى الرسمیة لغات ریاض اطفال 2008/06/27 ھناء دمحم خلیل حسن 2388995 كفـءكفـء6132011/06/27 معلم

السالم ع بالحمام 2009/06/27 ھناء محمود احمد طھ 2077859 كفـءكفـء6142011/06/27 معلم

ابنوب التجاریة المشتركة 2008/06/27 ھناء محمود احمد نصار 2389830 كفـءكفـء6152011/06/27 معلم

بنى دمحم المراونة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 ھند احمد توفیق على 2145087 كفـءكفـء6162011/06/27 معلم

حامد ھّشام اإلعدادیة 2009/02/14 ھند حسن حامد عقیلى 2146314 كفـءكفـء6172011/02/14 معلم

الحمام الجدیدة 2008/02/28 ھند دمحم ھاشم على 2147891 كفـءكفـء6182011/02/28 معلم

روضھ أبنوب الجدیدة 2009/02/14 ھویدا  نیازى صحصاح ناشد 2088439 كفـءكفـء6192011/02/14 معلم

جزیرة بھیج االعدادیة 2009/06/27 ھویدا حسن فاضل ابو الحسن 2213123 كفـءكفـء6202011/06/27 معلم

عثمان غزالى الرسمیة لغات ریاض اطفال 2009/06/27 ھویدا شعبان على عبد النعیم 2144660 كفـءكفـء6212011/06/27 معلم

الزھراء ع بنات 2008/06/27 ھویدا عبد الرسول على دمحم 2145567 كفـءكفـء6222011/06/27 معلم

كوم ابو شیل 2009/06/27 ھویدا دمحم دمحم اسماعیل 2084644 كفـءكفـء6232011/06/27 معلم

الشیخ سالم االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 ھیام عثمان حسین سید 2077840 كفـءكفـء6242011/06/27 معلم

فصول نزالى الحرجات اإلعدادیة 2008/05/08 ھیثم دمحم ابوزید احمد 2341186 كفـءكفـء6252011/06/27 معلم

الشھید عدنان خالف الریفى (بنین .بني دمحم الشھابیھ ع
(

2009/02/14 وحید ناجى فھیم حنا 2174884 كفـءكفـء6262011/02/14 معلم

عزبة طھ للتعلیم االساسى 2009/06/27 وردة عبده سعد شنودة 2388601 كفـءكفـء6272011/06/27 معلم

روضھ أبنوب الجدیدة 2009/02/14 وردة على دمحم حسانین 2234442 كفـءكفـء6282011/02/14 معلم

السوالم البحریة ریاض اطفال 2008/02/28 وردة علیوة سویفى ھندى 2064711 كفـءكفـء6292011/02/28 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ابنوباسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشیخ سالم االبتدائیة المشتركة 2008/06/27 وردة عیسى كامل عبد الجواد 2083858 كفـءكفـء6302011/06/27 معلم

على عبدالوھاب احمد عثمان بالمراونة / الشھید مجند 
االبتدائیة

2009/02/14 وردة فنجرى جبران جبرة 2145058 كفـءكفـء6312011/02/14 معلم

الشیخ سالم اإلعدادیة بنین 2008/02/28 وردة دمحم احمد نصار 2083844 كفـءكفـء6322011/02/28 معلم

الشیخ والى االبتدائیة 2009/02/14 وفاء احمد سید دمحم 2147902 كفـءكفـء6332011/02/14 معلم

بنى دمحم المراونة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 وفاء حسنى دمحم دمحم 2075404 كفـءكفـء6342011/06/27 معلم

الناصریة االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 وفاء حمدى عبد الغنى عبد الحلیم 2144607 كفـءكفـء6352011/02/14 معلم

الشھید عدنان خالف الریفى (بنین .بني دمحم الشھابیھ ع
(

2009/06/27 وفاء صادق دمحم عبد الخالق 2143549 كفـءكفـء6362011/06/27 معلم

المیرة بالمعابدة االبتدائیة 2008/06/27 وفاء محمود دمحم حسن 2108095 كفـءكفـء6372011/06/27 معلم

سوالم ابنوب االبتدائیة 2009/06/27 وفاء مكرم حامد ابراھیم 2083847 كفـءكفـء6382011/06/27 معلم

الحمام االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 والء سید عبد الحمید حسن 2212762 كفـءكفـء6392011/06/27 معلم

ابنوب التجاریة المشتركة 2008/06/27 والء على حسین عثمان 2388515 كفـءكفـء6402011/06/27 معلم

ابنوب الجدیدة االبتدائیة 2009/06/27 والء مسعود حامد یسن 2142778 كفـءكفـء6412011/06/27 معلم

الشیخ والى االبتدائیة 2009/06/27 ولید دمحم شحاتة دمحم 2093858 كفـءكفـء6422011/06/27 معلم

رفاعة الطھطاوى للتعلیم االساسى 2009/02/14 یاسر ابراھیم محمود  ابراھیم 2064679 كفـءكفـء6432011/02/14 معلم

المعابدة المشتركة 2009/02/14 یاسر جالل عبد النعیم على 2142710 كفـءكفـء6442011/02/14 معلم

عزبة طھ للتعلیم األساسى 2009/02/28 یاسر رجب عبد المالك احمد 2088440 كفـءكفـء6452011/02/28 معلم

عزبة طھ للتعلیم االساسى 2009/06/27 یاسر دمحم دمحم دمحم 2219378 كفـءكفـء6462011/06/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ابنوباسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كوم ابو شیل المشتركة 2009/06/27 یاسمین احمد عبد الكریم احمد 2147020 كفـءكفـء6472011/06/27 معلم

عزبة طھ للتعلیم األساسى 2009/06/27 یاسمین احمد على عبد العال 2215842 كفـءكفـء6482011/06/27 معلم

بنى دمحم الشھابیة ع بنات القدیمة 2009/06/27 یاسمین حامد عبد الصبور دمحم 2081566 كفـءكفـء6492011/06/27 معلم

عزبة نصار ع بنین 2009/06/27 یاسمین سید عباس عبد الحمید 2388577 كفـءكفـء6502011/06/27 معلم

الشیخ سالم االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 یاسمین دمحم ثابت محمود 2146307 كفـءكفـء6512011/06/27 معلم

السالم ع بالحمام 2009/06/27 یوستینا بسادة جرجس بسادة 2147004 كفـءكفـء6522011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

البدارىاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ممتاز نصار التجریبیة لغات 2009/06/27 نشوى نصار عبد الرحمن ثابت 2389168 كفـءكفـء12011/06/27 أمین مكتبة

الشھداء اإلعدادیة بنزلة القنطرة 2009/06/27 احمد خلیفة عبد الحكیم مجلى 2214541 كفـءفوق المتوسط22011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

عمر بن الخطاب 2009/06/27 اشرف محمود على حزین 2225738 كفـءكفـء32011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

ام المؤمنین بنات 2009/06/27 باھى محمود بدرى احمد 2396509 كفـءكفـء42011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الثورة نجع زریق 2009/06/27 كرم ابو القاسم دمحم ھمام 2233000 كفـءكفـء52011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

العقال البحرى االعدادیة بنین 2009/06/27 منتصر دمحم عبد العال احمد 2280159 كفـءكفـء62011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

العقال البحرى الثانویة المشتركة 2009/02/28 امجد مخلص عبد الباسط بسطا 2222874 كفـءكفـء72011/02/28 أخصائى نفسى

البدارى الثانویة المشتركة 2009/06/27 دعاء مصطفى حمدى دمحم 2228138 كفـءكفـء82011/06/27 أخصائى نفسى

النیل الخالد االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 نجالء على عبد العال حسن 2220037 كفـءكفـء92011/02/28 أخصائى نفسى

الشھید عبد الباسط على احمد ابوزید 2009/02/14 نیفین ابراھیم رزق جید 2209541 كفـءكفـء102011/02/28 أخصائى نفسى

الكوم االحمر المشتركة 2009/02/28 ھویدا حسین حسن عمر 2236598 كفـءكفـء112011/02/28 أخصائى نفسى

البدارى االعدادیة بنات 2008/02/14 رجاء على احمد حسانین 2209372 كفـءكفـء122011/02/14 أخصائى اجتماعى

الشھید محمود مساعد 2009/02/28 یاسر علي دمحم عبد المولي 2209551 كفـءكفـء132011/02/28 أخصائى اجتماعى

العتمانیة الثانویة المشتركة 1989/09/01 عبد الناصر عبد هللا نصیر ابو زید 58902 كفـءكفـء142012/07/04 ماجیستیرمعلم خبیر

البدارى التجاریة المشتركة 1993/09/10 حنان ثابت دمحم عبدهللا 74249 كفـءكفـء152009/01/25 معلم أول أ

نجع الجزیرة للتعلیم االساسى 2000/09/03 بھیة احمد عطیة عبدهللا 85003 كفـءكفـء162012/05/27 ماجیستیرمعلم أول

البدارى الثانویة المشتركة 1998/11/11 سید عامر/ دمحم فرید/تامر  84912 كفـءكفـء172009/01/25 معلم أول
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

البدارىاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عزبة االقباط 1990/09/01 جمال على دمحم السید 68459 كفـءكفـء182009/11/11 معلم أول

نجع الجزیرة اإلعدادیة المشتركة 2009/02/28 ابادیر سعد الدین رفعت رزق مكاریوس 2222076 كفـءكفـء192011/02/28 معلم

الكوم االحمر المشتركة 2008/06/27 ابتسام لطفى دمحم امام 2219957 كفـءكفـء202011/06/27 معلم

جزیرة البدارى البحریة 2009/02/14 ابتسام محمود ضیف بكر 2217461 كفـءكفـء212011/02/14 معلم

الشھید احمد عبد الغنى المشتركة 2009/06/27 ابراھیم حسنى زاخر عطیھ 2230459 كفـءكفـء222011/06/27 معلم

نجع زریق 2009/02/14 أبو سیف أحمد أبوزید یوسف 2213308 كفـءكفـء232011/02/14 معلم

الشھید احمد عبد الغنى المشتركة 2009/06/27 أبوزید سید أبوزید السید 2253038 كفـءكفـء242011/06/27 معلم

الزعیم جمال عبد الناصر 2009/06/27 احسان دمحم موسى سید 2401116 كفـءكفـء252011/06/27 معلم

السالم بنین 2009/06/27 احالم خیرى دمحم سید 2227272 كفـءكفـء262011/06/27 معلم

الشھید الھامى عیاد حبیب 2009/02/28 احمد خلیفة شحاتھ دمحم 2226482 كفـءكفـء272011/02/28 معلم

الثورة بالنوامیس 2008/05/24 احمد سید احمد ھریدى 2396578 كفـءكفـء282011/06/27 معلم

الھمامیة 2009/06/27 احمد سید فراج عبد الحق 2402383 كفـءكفـء292011/06/27 معلم

عزبة سرور 2009/02/28 احمد شاكر دمحم خالف 2229265 كفـءكفـء302011/02/28 معلم

الشیخ احمد للتعلیم االساسى االعدادیة 2009/06/27 احمد عبد الرحیم على عبد العزیز 2390784 كفـءكفـء312011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب بنجع مصبح 2008/06/03 احمد عبد الرشید دمحم خلیفھ 2389617 كفـءكفـء322011/06/27 معلم

العاشر من رمضان االعدادیة المشتركة 2009/06/27 احمد عصمت دمحم خلیل 2396277 كفـءكفـء332011/06/27 معلم

الشھید محمود مساعد 2009/02/14 احمد على شاكر ھاشم 2228154 كفـءكفـء342011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

البدارىاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العتمانیة بنین 2009/02/28 أحمد علي نجیب أحمد محمود 2228390 كفـءكفـء352011/02/28 معلم

العاشر من رمضان االبتدائیة المشتركة 2008/05/08 احمد فتحى محمود حسنین 2237346 كفـءكفـء362011/06/27 معلم

السالم بنین 2009/06/27 احمد كمال دمحم ھریدى 2256569 كفـءكفـء372011/06/27 معلم

الكوم االحمر المشتركة 2009/06/27 احمد لطفى محمود سید 2403471 كفـءكفـء382011/06/27 معلم

نجع المغربى 2009/06/27 احمد دمحم احمد دمحم 2235391 كفـءكفـء392011/06/27 معلم

نجوع المعادى المشتركة 2009/06/27 احمد دمحم راشد عویضة 2389621 كفـءكفـء402011/06/27 معلم

تل زاید االعدادیة المشتركة 2008/05/10 احمد دمحم سید عبد المجید 2257074 كفـءكفـء412011/06/27 معلم

النوامیس اساسى 2009/06/27 احمد دمحم دمحم احمد 2237338 كفـءكفـء422011/06/27 معلم

الشھید محمود مساعد 2009/06/27 احمد دمحم محمود على 2394143 كفـءكفـء432011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب بنجع مصبح 2009/06/27 ارزاق خالد مرسى عبد الرحمن 2225731 كفـءكفـء442011/06/27 معلم

النوامیس المشتركة 2008/02/14 ارزاق سید امین ابراھیم 2209501 كفـءكفـء452011/02/28 معلم

الكوم األحمر للتعلیم االساسى 2008/02/14 ازھار فرغلى سید احمد 2231447 كفـءكفـء462011/02/28 معلم

العتمانیة الثانویة المشتركة 2009/02/14 اسامة سامى فھیم عبد المسیح 2221272 كفـءكفـء472011/02/14 معلم

الھمامیة 2009/06/27 اسامة عبد المسیح ھنرى حنا 2393095 كفـءكفـء482011/06/27 معلم

الغاللبة 2009/02/28 اسامة على محمود دمحم 2217526 كفـءكفـء492011/02/28 معلم

العاشر من رمضان االعدادیة المشتركة 2008/01/08 اسامة فتحى سعد عیسى 2213613 كفـءكفـء502011/02/28 معلم

نجع العرب االعدادیة المشتركة 2009/06/27 اسامة كمال جاد السید لبس 2388748 كفـءكفـء512011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

البدارىاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید احمد عبد الغنى المشتركة 2008/05/09 اسامة مھران على مھران 2392854 كفـءكفـء522011/06/27 معلم

نجع الجزیرة اإلعدادیة المشتركة 2009/06/27 اسامھ خلف عبد العال دمحم 2397194 كفـءكفـء532011/06/27 معلم

العقال البحرى االعدادیة بنین 2009/06/27 اسحاق رسمى مرید جرجس 2216443 كفـءكفـء542011/06/27 معلم

الشھید عبد الباسط على احمد ابوزید 2009/06/27 اسحق لبیب اسكندر بخیت 2254664 كفـءكفـء552011/06/27 معلم

النواوره بنین 2009/06/27 اسعد صابر اسعد نسیم 2256509 كفـءكفـء562011/06/27 معلم

العقال القبلى الجدیدة 2009/02/28 اسالم احمد اسماعیل بخیت 2231332 كفـءكفـء572011/02/28 معلم

العقال قبلى المشتركة 2009/06/27 اسالم التھامى عز العرب على 2397192 كفـءكفـء582011/06/27 معلم

الجھاد 2009/02/28 اسماء ابراھیم محمود نفادى 2236971 كفـءكفـء592011/02/28 معلم

ابو بكر الصدیق بمنشاة العقال 2009/02/28 اسماء حسن حمدان مجمد 2233076 كفـءكفـء602011/02/28 معلم

كوم سعدة 2009/06/27 اسماء حسن عطیھ حسن 2232961 كفـءكفـء612011/06/27 معلم

النوامیس بنات 2009/06/27 اسماء حسن محمود دمحم 2396233 كفـءكفـء622011/06/27 معلم

العقال البحرى ع بنات 2009/06/27 اسماء حسین صبره مازن 2391105 كفـءكفـء632011/06/27 معلم

عرب مطیر االعدادیة المشتركة 2008/06/27 اسماء دیاب عبد الرحیم عبد هللا 2390789 كفـءكفـء642011/06/27 معلم

نجع زریق 2008/06/27 اسماء عبد الرحیم فرغلى مھنى 2223495 كفـءكفـء652011/06/27 معلم

البدارى بنین 2009/06/27 اسماء عبد العال عطیة تمام 2397214 كفـءكفـء662011/06/27 معلم

عرب مطیر االبتدائیة القبلیة 2008/06/27 اسماء عالم دمحم دمحم 2392594 كفـءكفـء672011/06/27 معلم

االیمان بنات بالبدارى 2008/02/28 اسماء عالم محمود عالم 2228278 كفـءكفـء682011/02/28 معلم
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كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

البدارىاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید احمد عبد الغنى المشتركة 2008/02/28 اسماء على احمد اسماعیل 2228136 كفـءكفـء692011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب بنجع مصبح 2008/02/28 اسماء على دمحم بخیت 2217603 كفـءكفـء702011/02/28 معلم

البدارى الثانویة المشتركة 2009/06/27 اسماء على مصطفى محمود 2397179 كفـءكفـء712011/06/27 معلم

الكرنك بنات 2008/06/27 اسماء عمر احمد سلیمان 2389670 كفـءكفـء722011/06/27 معلم

العثمانیة 2008/02/28 اسماء فتحى دمحم دمحم 2230598 كفـءكفـء732011/02/28 معلم

ممتاز نصار التجریبیة لغات 2008/06/27 اسماء دمحم احمد عامر 2232667 كفـءكفـء742011/06/27 معلم

البدارى االعدادیة بنات 2009/06/27 اسماء دمحم جمال الدین عبد الرحمن دمحم 2392600 كفـءكفـء752011/06/27 معلم

النوامیس الثانویة المشتركة 2009/06/27 اسماء دمحم محمود دمحم 2212801 كفـءكفـء762011/06/27 معلم

الشھید احمد عبد الغنى المشتركة 2009/02/28 اسماء محمود حسن دمحم 2228576 كفـءكفـء772011/02/28 معلم

العقال القبلى االبتدائیة 2008/02/28 اسماء معبد محسوب معبد 2237239 كفـءكفـء782011/02/28 معلم

الكوم االحمر 2008/02/14 اسماء ممتاز محمود تمام 2230179 كفـءكفـء792011/02/14 معلم

فصول جزیرة البدارى القبلیھ المشتركة 2009/06/27 اسماعیل سید اسماعیل حسن 2227526 كفـءكفـء802011/06/27 معلم

نجع زریق 2009/06/27 اشرف دمحم محمود حسین 2399118 كفـءكفـء812011/06/27 معلم

الشروق 2009/06/27 السید مصطفى عبد الرازق جابر 2237279 كفـءكفـء822011/06/27 معلم

التضامن ع بعزبة االقباط 2008/06/27 الشیماء عبد الحمید عبد الاله مرعى 2389147 كفـءكفـء832011/06/27 معلم

العتمانیة بنین 2009/06/27 الشیماء فتحى احمد دمحم 2399119 كفـءكفـء842011/06/27 معلم

العقال البحرى ع بنات 2009/02/14 الفت صفوت جید جندى 2230250 كفـءكفـء852011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع المغربى 2009/02/14 الھام فتحى دمحم فرغلى 2225724 كفـءكفـء862011/02/14 معلم

الزھرى التجاریة 2008/06/27 إلھام كرمى ریاض یونس 2389602 كفـءكفـء872011/06/27 معلم

عرب مطیر البدارى االبتدائیةالمشتركة 2009/02/28 الھام دمحم عصمان محمود 2228326 كفـءكفـء882011/02/28 معلم

الزھراء بنات 2009/06/27 إلھام میخا مكسیموس إقالدیوس 2259525 كفـءكفـء892011/06/27 معلم

تل زاید االبتدائیة المشتركة 2008/06/27 امال جالل مجلى مسلم 2221287 كفـءكفـء902011/06/27 معلم

العتمانیة الجدیدة 2008/06/27 امال صالح مصلح صالح 2220763 كفـءكفـء912011/06/27 معلم

العقال البحرى االعدادیة بنین 2008/02/14 امال عبد الكریم سید دمحم 2230362 كفـءكفـء922011/02/28 معلم

أنوار الحرمین للتعلیم االساسى 2008/02/14 آمال عبد اللطیف عبد العلیم حسن 2231599 كفـءكفـء932011/02/28 معلم

روضة الثورة بالنوامیس 2008/06/27 امال عثمان سید عثمان 2392583 كفـءكفـء942011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق بمنشاة العقال 2009/06/27 امال عصمان ابو المكارم دمحم 2388610 كفـءكفـء952011/06/27 معلم

عرب مطیر االعدادیة المشتركة 2009/06/27 امال دمحم ھمام خضر 2393078 كفـءكفـء962011/06/27 معلم

عرب مطیر االعدادیة المشتركة 2009/06/27 امانى زكریا شاكر بشاى 2393869 كفـءكفـء972011/06/27 معلم

عمرو بن العاص التجریبیة لغات 2009/02/28 امانى سلمان صالح سلمان 2231352 كفـءكفـء982011/02/28 معلم

أنوار الحرمین للتعلیم االساسى 2009/02/28 أمانى على احمد دمحم 2255428 كفـءكفـء992011/02/28 معلم

أنوار الحرمین االعدادیة 2009/06/27 امانى دمحم كمال الدین خیر الدین 2220669 كفـءكفـء1002011/06/27 معلم

السالم بنین 2009/06/27 امانى ممتاز احمد عبد العال 2389305 كفـءكفـء1012011/06/27 معلم

البدارى االعدادیة بنات 2009/06/27 امل  مختار عبد الرحمن دمحم 2213580 كفـءكفـء1022011/06/27 معلم
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األعلي

منشاة ھمام 2009/06/27 امل رشید الكیالنى احمد عبد الرحمن 2219937 كفـءكفـء1032011/06/27 معلم

الزعیم جمال عبد الناصر 2009/06/27 امل عمر دمحم حسن 2231648 كفـءكفـء1042011/06/27 معلم

الشھداء اإلعدادیة بنزلة القنطرة 2009/06/27 امیرة سالمان ضاحى دمحم 2388840 كفـءكفـء1052011/06/27 معلم

البداري بنات 2009/06/27 امیرة كمال نفادى دمحم 2397169 كفـءكفـء1062011/06/27 معلم

الشھید سید شاكر 2009/02/28 امیمة خلیفة محمود على 2226486 كفـءكفـء1072011/02/28 معلم

العاشر من رمضان االبتدائیة المشتركة 2008/05/09 امین فوزى صموائیل بشاى 2217669 كفـءكفـء1082011/06/27 معلم

الشھید الھامى عیاد حبیب 2008/06/27 انتسال ماھر رشدى جندى 2388770 كفـءكفـء1092011/06/27 معلم

روضة ملحقة بالمدرسةابو بكر الصدیق 2009/02/14 انوار دمحم البدرى فھمى حمدان 2237235 كفـءكفـء1102011/02/28 معلم

النواورة 2009/06/27 ایات طھ كامل طھ 2401171 كفـءكفـء1112011/06/27 معلم

العقال البحرى ع بنات 2009/06/27 ایرینى نعیم بولس عبد المسیح 2389639 كفـءكفـء1122011/06/27 معلم

نجوع المعادى المشتركة 2011/06/27 ایزیس سمیر مسعود ابراھیم 2194518 كفـءكفـء1132011/06/27 معلم

نجع المغربى 2009/06/27 إیمام خیرى على عطا الكریم 2226093 كفـءكفـء1142011/06/27 معلم

الشیخ عثمان 2009/02/28 ایمان  عبد الرزاق محمود عطیھ 2214482 كفـءكفـء1152011/02/28 معلم

الجھاد 2009/06/27 ایمان احمد سید احمد 2331762 كفـءكفـء1162011/06/27 معلم

الشھید احمد عبد الغنى المشتركة 2009/06/27 ایمان احمد على حسن 2397162 كفـءكفـء1172011/06/27 معلم

نجع الجزیرة المشتركة 2009/02/28 ایمان اسماعیل احمد ابوعالیة 2228530 كفـءكفـء1182011/02/28 معلم

فصول نجع المغربى االعدادیة المشتركة 2009/06/27 ایمان حسین موسى حسین 2395395 كفـءكفـء1192011/06/27 معلم
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تاریخ 
التعیین
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األعلي

الشھید احمد عبد الغنى المشتركة 2009/06/27 إیمان رزق فھمي خلیل 2213517 كفـءكفـء1202011/06/27 معلم

الشھید احمد عبد الغنى المشتركة 2008/02/28 ایمان شوقى بطرس ابراھیم 2219757 كفـءكفـء1212011/02/28 معلم

السالم 2008/06/27 ایمان عبد المنعم عالم عبد هللا 2214509 كفـءكفـء1222011/06/27 معلم

الشھید سید شاكر 2009/02/14 ایمان فتحى مرسى احمد 2227270 كفـءكفـء1232011/02/28 معلم

نجع المغربى 2009/06/27 ایمان كامل على یوسف 2225726 كفـءكفـء1242011/06/27 معلم

العقال القبلى الجدیدة 2009/02/28 ایمن جاد عزیز عطیھ 2237300 كفـءكفـء1252011/02/28 معلم

العقال البحرى االعدادیة بنین 2008/05/09 أیمن جمال أحمد صبیح 2214297 كفـءكفـء1262011/06/27 معلم

العتمانیة بنین 2009/02/28 ایمن منصور ویصا ابراھیم 2228467 كفـءكفـء1272011/02/28 معلم

روضھ الحریھ 2009/02/14 ایناس حسین كامل عطیھ 2230211 كفـءكفـء1282011/02/14 معلم

عزبة االقباط 2009/02/28 ایھاب فتحى متى شنوده 2220590 كفـءكفـء1292011/02/28 معلم

الزھراء بنات 2009/06/27 إیھاب وحید لطفى شحاتھ 2379347 كفـءكفـء1302011/06/27 معلم

الشھید الھامى عیاد حبیب 2009/06/27 باسم احمد عمران محمود 2279999 كفـءكفـء1312011/06/27 معلم

النوامیس اساسى 2009/06/27 باسم حفنى عبد الرحمن دمحم 2212931 كفـءكفـء1322011/06/27 معلم

نجع زریق 2008/05/17 باسم سید عبد الحكیم ھمام 2217600 كفـءكفـء1332011/06/27 معلم

منشاة ھمام 2009/02/28 باسم شوقى عطا عطیھ 2230092 كفـءكفـء1342011/02/28 معلم

نجع الجزیرة للتعلیم االساسى 2009/06/27 باسم ظریف نعیم دانیال 2223526 كفـءكفـء1352011/06/27 معلم

الشھید الھامى عیاد حبیب 2009/02/28 بخیت احمد حمودة مراد 2230410 كفـءكفـء1362011/02/28 معلم
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ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

البدارىاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عزبة االقباط 2009/02/28 بخیتھ دمحم عبد العال عبدالاله 2240386 كفـءكفـء1372011/02/28 معلم

نجع رزیق بنات 2009/06/27 بسمة كمال مجلى خلیفة 2399094 كفـءكفـء1382011/06/27 معلم

البدارى بنین 2009/06/27 بسمھ حنا یوسف مخائیل 2227220 كفـءكفـء1392011/06/27 معلم

فصول الشھید محمود مساعد ع 2009/06/27 بولس عیاد رزق مكاریوس 2215596 كفـءكفـء1402011/06/27 معلم

نجع العرب االعدادیة المشتركة 2009/06/27 تغرید عاطف دمحم احمد 2388753 كفـءكفـء1412011/06/27 معلم

العقال البحرى االعدادیة بنین 2009/02/14 تغرید دمحم محمود حسین 2230517 كفـءكفـء1422011/02/28 معلم

الزعیم جمال عبد الناصر 2008/02/28 تھانى حشمت خلیفة محروس 2230504 كفـءكفـء1432011/02/28 معلم

روضة الثورة بالنوامیس 2008/06/27 تھانى سدراك فھیم سدراك 2392584 كفـءكفـء1442011/06/27 معلم

العقال القبلى االبتدائیة 2008/06/27 توكال مصبح عالم دمحم 2237190 كفـءكفـء1452011/06/27 معلم

عرب مطیر االعدادیة المشتركة 2009/06/27 ثروت دمحم جالل احمد 2214291 كفـءكفـء1462011/06/27 معلم

عزبة االقباط 2009/02/28 حاتم رفعت احمد احمد 2220750 كفـءكفـء1472011/02/28 معلم

الدكتور عبد الرقیب 2009/02/14 حاتم زكرى شاروبیم شحات 2215407 كفـءكفـء1482011/02/14 معلم

نجع زریق 2009/06/27 حازم احمد دمحم مرسى 2220634 كفـءكفـء1492011/06/27 معلم

فصول عزبة الزھرى 2009/06/27 حسام اسماعیل دمحم یسن 2300239 كفـءكفـء1502011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب 2007/01/26 حسام الدین عبد الرحمن عباس دمحم 2391080 كفـءكفـء1512011/06/27 معلم

الھمامیة المشتركة 2009/06/27 حسام الدین دمحم نصر دمحم 2237254 كفـءكفـء1522011/06/27 معلم

الزھراء بنات 2009/06/27 حسام شوقى مسعود خیلھ 2390261 كفـءكفـء1532011/06/27 معلم
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العثمانیة 2009/02/14 حسام فرج هللا روفائیل مترى 2229186 كفـءكفـء1542011/02/14 معلم

النواوره بنین 2009/02/28 حسن احمد یوسف احمد 2238002 كفـءكفـء1552011/02/28 معلم

العتمانیة بنین 2009/06/27 حسن زغلول على دمحم 2237942 كفـءكفـء1562011/06/27 معلم

النواورة 2009/06/27 حسن دمحم خلیل ابراھیم 2229110 كفـءكفـء1572011/06/27 معلم

الزھراء بنات 2009/06/27 حسن مصطفى حسن ابراھیم 2381981 كفـءكفـء1582011/06/27 معلم

أنوار الحرمین االعدادیة 2009/02/28 حسناء حسنى احمد جیالنى 2218754 كفـءكفـء1592011/02/28 معلم

الشھید خلف السید ابوزید التجریبیة لغات 2005/09/03 حسنات عبد العال على جاد هللا 2231485 كفـءكفـء1602011/02/28 معلم

كوم سعدة 2009/06/27 حسین حسنى دمحم دمحم 2390214 كفـءكفـء1612011/06/27 معلم

النواوره بنین 2009/02/28 حسین فكرى حسین عبد الرحیم 2238087 كفـءكفـء1622011/02/28 معلم

نجوع المعادى للتعلیم االساسى 2009/02/28 حمادة احمد السید احمد 2214564 كفـءكفـء1632011/02/28 معلم

العتمانیة بنین 2009/02/28 حمادة حنفى دمحم السید 2225983 كفـءكفـء1642011/02/28 معلم

النواوره بنین 2009/02/14 حمدى حسن أحمد حسین 2216263 كفـءكفـء1652011/02/14 معلم

العتمانیة بنین 2009/06/27 حمدى محمود عثمان السید 2395426 كفـءكفـء1662011/06/27 معلم

الشھید احمد عبد الغنى المشتركة 2009/06/27 حموده عبد الرحمن عبد العزیز دھمان 2393866 كفـءكفـء1672011/06/27 معلم

العقال البحرى االعدادیة بنین 2009/06/27 حنان سید احمد حسین 2388758 كفـءكفـء1682011/06/27 معلم

الشھید الھامى عیاد حبیب 2008/02/14 حنان دمحم دمحم احمد 2219915 كفـءكفـء1692011/02/28 معلم

عرب مطیر االبتدائیة القبلیة 2009/02/28 حنان دمحم دمحم عبد الحق 2236973 كفـءكفـء1702011/02/28 معلم
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أنوار الحرمین للتعلیم االساسى 2009/02/28 حنان میخا مكسیموس اقالدیوس 2228939 كفـءكفـء1712011/02/28 معلم

عزبة سالم االبتدائیة 2009/02/28 خالد عبد هللا حسین كامل 2243171 كفـءكفـء1722011/02/28 معلم

الھمامیة المشتركة 2009/06/27 خالد على اسماعیل دمحم 2391545 كفـءكفـء1732011/06/27 معلم

الشھید الھامى عیاد حبیب 2009/06/27 خلدا دمحم ثابت دمحم 2388355 كفـءكفـء1742011/06/27 معلم

الشھداء اإلعدادیة بنزلة القنطرة 2009/06/27 دعاء احمد كامل مصبح 2216313 كفـءكفـء1752011/06/27 معلم

ممتاز نصار التجریبیة لغات 2008/06/27 دعاء عالم محمود عالم 2214868 كفـءكفـء1762011/06/27 معلم

نجع العرب 2008/02/28 دعاء فتحى احمد محمود 2217468 كفـءكفـء1772011/02/28 معلم

ممتاز نصار التجریبیة لغات 2008/02/14 دعاء محروس عبد الغنى عبد هللا 2231386 كفـءكفـء1782011/02/14 معلم

التحریر بجزیرة البدارى 2008/06/27 دعاء دمحم عبد العال دمحم 2221323 كفـءكفـء1792011/06/27 معلم

الشھید الھامى عیاد حبیب 2008/06/27 دنیا عاطف خلف منصور 2389115 كفـءكفـء1802011/06/27 معلم

عرب مطیر االعدادیة المشتركة 2009/06/27 رأفت اسحق ابراھیم میخائیل 2388599 كفـءكفـء1812011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2009/06/27 رامى حلمى نبیھ عزمى 2220650 كفـءكفـء1822011/06/27 معلم

السالم 2009/06/27 راندا دمحم عبد الحلیم أحمد 2216260 كفـءكفـء1832011/06/27 معلم

فصول جزیرة البدارى القبلیھ المشتركة 2009/06/27 رانیا عبد المنعم دمحم عبد الرحمن 2392474 كفـءكفـء1842011/06/27 معلم

الجھاد 2009/06/27 رانیا كمال ضیفور رشوان 2372771 كفـءكفـء1852011/06/27 معلم

تل الزوایدة 2009/02/14 ربیع  محمود دمحم ابراھیم 2213148 كفـءكفـء1862011/02/14 معلم

روضة كوم سعده 2009/06/27 رجاء احمد محمود صبرى 2392578 كفـءكفـء1872011/06/27 معلم
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الھمامیة 2009/02/28 رجاء عبد الفتاح عبد الحكیم عبد الرحیم 2229287 كفـءكفـء1882011/02/28 معلم

منشاة ھمام 2008/02/28 رجاء نفادى دمحم حماد 2228294 كفـءكفـء1892011/02/28 معلم

روضة الثورة بالنوامیس 2008/06/27 رزقة عثمان سید عثمان 2392586 كفـءكفـء1902011/06/27 معلم

االیمان بنات بالبدارى 2009/02/14 رشا بخیت احمد عبد الرحمن 2217495 كفـءكفـء1912011/02/28 معلم

البدارى بنین 2009/02/28 رشا عیاد سند بباوى 2222056 كفـءكفـء1922011/02/28 معلم

فصول عزبة عقیل اإلعدادیة المشتركة 2009/06/27 رشا ناصر حامد محروس 2381978 كفـءكفـء1932011/06/27 معلم

البدارى المشتركة 2008/02/28 رشا یوسف سعد سعید 2219353 كفـءكفـء1942011/02/24 معلم

نجع العرب االعدادیة المشتركة 2009/02/14 رشاد دمحم محمود عبد العال 2217484 كفـءكفـء1952011/02/14 معلم

2008/06/27 االنجیلیة بالبدارى رضا احمد فراج ھریدى 2231679 كفـءكفـء1962011/06/27 معلم

التضامن ع بعزبة االقباط 2009/06/27 رفعت ابراھیم مترى مسعد 2389625 كفـءكفـء1972011/06/27 معلم

جزیرة طعمة االبتدائیة 2009/02/28 رندا جالل دمحم احمد 2235379 كفـءكفـء1982011/02/28 معلم

أنوار الحرمین االعدادیة 2009/06/27 روماندا كمال بسیط نص 2390670 كفـءكفـء1992011/06/27 معلم

نجع الجزیرة المشتركة 2009/02/28 رومانى موسى ایوب فھمى 2219905 كفـءكفـء2002011/02/28 معلم

الكداریك 2009/02/28 رومانى یقین جبره سعید 2214638 كفـءكفـء2012011/02/28 معلم

الغاللبة 2009/02/28 ریھام صالح دمحم جعیدى 2214525 كفـءكفـء2022011/02/28 معلم

النواورة 2009/06/27 زینب ابو العال عبد العال حسین 2244538 كفـءكفـء2032011/06/27 معلم

ام المؤمنین بنات 2009/02/14 زینب عبد العال عطیھ تمام 2221299 كفـءكفـء2042011/02/14 معلم
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نجوع المعادى 2006/12/23 زینب فاروق عطیھ احمد 2230137 كفـءكفـء2052011/06/27 معلم

البدارى التجاریة المشتركة 2008/06/27 زینب دمحم عبد العال فراج 2230053 كفـءكفـء2062011/06/27 معلم

عمرو بن العاص التجریبیة لغات 2009/06/27 سارة حمید یسن دمحم 2389054 كفـءكفـء2072011/06/27 معلم

العقال البحرى ع بنات 2008/02/14 سارة دمحم ھمام یوسف 2229312 كفـءكفـء2082011/02/28 معلم

السالم 2009/06/27 سالم احمد سالم احمد 2214623 كفـءكفـء2092011/06/27 معلم

السالم بنین 2009/06/27 سالى فرج ایلیا فرج 2392574 كفـءكفـء2102011/06/27 معلم

التحریر بجزیرة البدارى 2009/02/28 سامح خلف حكیم بسطا 2230304 كفـءكفـء2112011/02/28 معلم

نجع الجزیرة اإلعدادیة المشتركة 2009/06/27 سامح فوزى ارمانیوس انجیوس 2221394 كفـءكفـء2122011/06/27 معلم

الكوم االحمر المشتركة 2009/06/27 سامى حجاج یونس محمود 2279941 كفـءكفـء2132011/06/27 معلم

منشاة ھمام 2009/06/27 سامى فایز وھیب جاد الرب 2228476 كفـءكفـء2142011/06/27 معلم

أنوار الحرمین للتعلیم االساسى 2009/06/27 سامیة صابر دمحم دمحم 2395432 كفـءكفـء2152011/06/27 معلم

العقال البحرى ع بنات 2009/06/27 سامیة محمود ضیف بكر 2391097 كفـءكفـء2162011/06/27 معلم

روضة عمرو بن العاص التجریبیة لغات 2009/02/28 سحر ابراھیم احمد ابراھیم 2231434 كفـءكفـء2172011/02/28 معلم

االیمان بنات بالبدارى 2008/06/27 سحر حسن عبد الرحمن سید 2393671 كفـءكفـء2182011/06/27 معلم

الثورة نجع زریق 2009/02/28 سحر سید على مصبح 2217803 كفـءكفـء2192011/02/28 معلم

العروبة المشتركة بمنشاة ھمام 2009/06/27 سحر عطیفى عبد القادر بكرى 2228379 كفـءكفـء2202011/06/27 معلم

الزعیم جمال عبد الناصر 2008/02/28 سحر فرغلى دمحم احمد 2228313 كفـءكفـء2212011/02/28 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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البدارىاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشیخ جابر 2008/02/28 سحر دمحم عمار عبد البارى 2214819 كفـءكفـء2222011/02/28 معلم

السنطة البیضاء 2008/02/14 سحر دمحم محمود عبد السالم 2226024 كفـءكفـء2232011/02/28 معلم

الشھید الھامى عیاد حبیب 2006/03/10 سراج احمد عبد الرحیم عبد الاله 2226097 كفـءكفـء2242011/02/14 معلم

البدارى التجاریة المشتركة 2009/06/27 سعاد حسنى شاكر دمحم 2392902 كفـءكفـء2252011/06/27 معلم

العثمانیة 2009/02/14 سعاد حسین صادق عبد العزیز 2230601 كفـءكفـء2262011/02/14 معلم

التضامن ع بعزبة االقباط 2009/06/27 سعید عبد المسیح شنوده بخیت 2392845 كفـءكفـء2272011/06/27 معلم

الشروق 2008/02/28 سعیدة مختار الزھنى فراج 2249499 كفـءكفـء2282011/02/28 معلم

أنوار الحرمین للتعلیم االساسى 2009/02/14 سلمى عبد الرحیم حسین ناصر 2228284 كفـءكفـء2292011/02/14 معلم

2009/02/14 االنجیلیة بالبدارى سلوى احمد سالم احمد 2229144 كفـءكفـء2302011/02/14 معلم

العتمانیة بنین 2009/02/28 سلوى بولس رمزى بولس 2229084 كفـءكفـء2312011/02/28 معلم

العتمانیة الجدیدة 2006/05/29 سلوى متولى احمد عبد النبى 2225295 كفـءكفـء2322011/02/28 معلم

البدارى التجاریة المشتركة 2008/06/27 سلوى نصر خلف نصر 2392891 كفـءكفـء2332011/06/27 معلم

الشھید عبد الباسط على احمد ابوزید 2009/02/28 سلیمان شفیق خیلة مسعود 2214578 كفـءكفـء2342011/02/28 معلم

الشھداء اإلعدادیة بنزلة القنطرة 2009/06/27 سماء سلیمان عارف دمحم 2388845 كفـءكفـء2352011/06/27 معلم

االیمان بنات بالبدارى 2008/06/27 سماح احمد ابوضیف دمحم 2219565 كفـءكفـء2362011/06/27 معلم

البدارى الثانویة المشتركة 2009/06/27 سماح توفیلس حناوى حنین 2214773 كفـءكفـء2372011/06/27 معلم

الشھید خلف السید ابوزید التجریبیة لغات 2005/08/06 سماح حسن دمحم مؤمن 2229103 كفـءكفـء2382011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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البدارىاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العقال البحرى ع بنات 2009/02/14 سماح حلمى حسن عبد العظیم 2233437 كفـءكفـء2392011/02/28 معلم

العقال قبلى المشتركة 2009/06/27 سماح رمضان دمحم دمحم 2280099 كفـءكفـء2402011/06/27 معلم

االیمان بنات بالبدارى 2009/06/27 سماح سید حسین سید 2397202 كفـءكفـء2412011/06/27 معلم

السنطة البیضاء 2009/02/14 سماح صابر عجیب بطرس 2226047 كفـءكفـء2422011/02/28 معلم

النواوره بنین 2009/06/27 سماح فتحى محمود حسنین 2397167 كفـءكفـء2432011/06/27 معلم

نجوع المعادى المشتركة 2008/06/27 سماح ماھر عشرى دمحم 2238607 كفـءكفـء2442011/06/27 معلم

منشاه ھمام 2008/06/27 سماح دمحم جالل أحمد 2214290 كفـءكفـء2452011/06/27 معلم

السنطة البیضاء 2009/02/14 سماح دمحم نفادى دمحم 2226056 كفـءكفـء2462011/02/28 معلم

الھمامیة 2008/06/27 سماح محى الدین عبد العال حسن 2231594 كفـءكفـء2472011/06/27 معلم

الشھید الھامى عیاد حبیب 2009/06/27 سمر سید دمحم احمد 2393637 كفـءكفـء2482011/06/27 معلم

تل زاید االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 سمیة دمحم عبد الرحمن خلیل 2236988 كفـءكفـء2492011/02/28 معلم

العثمانیة 2009/02/28 سناء شكرى یوسف ساویرس 2215815 كفـءكفـء2502011/02/28 معلم

عرب مطیر البدارى االبتدائیةالمشتركة 2008/02/28 سناء لویز فھیم زخارى 2217447 كفـءكفـء2512011/02/28 معلم

روضة تل الزوایدة 2008/06/27 سھیر  دمحم عبد النعیم تمام 2213110 كفـءكفـء2522011/06/27 معلم

العقال البحرى االعدادیة بنین 2006/12/13 سھیر احمد محمود حسین 2230534 كفـءكفـء2532011/06/27 معلم

ام المؤمنین بنات 2008/06/27 سھیر عبد الرشید دمحم خلیفھ 2388811 كفـءكفـء2542011/06/27 معلم

فصول الشھید محمود مساعد ع 2008/06/27 سھیر دمحم احمد موسى 2394099 كفـءكفـء2552011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

البدارىاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الشھید احمد عبد الغنى المشتركة 2008/06/27 سھیر مینا ارمانیوس بطرس 2390010 كفـءكفـء2562011/06/27 معلم

أنوار الحرمین للتعلیم االساسى 2009/06/27 سوزان احمد دمحم یوسف 2394138 كفـءكفـء2572011/06/27 معلم

الكوم االحمر المشتركة 2008/06/27 سوسن دمحم سید عبد الاله 2280141 كفـءكفـء2582011/06/27 معلم

تل زاید االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 سومیھ جاب هللا خلیفة ھندى 2213604 كفـءكفـء2592011/02/28 معلم

نجع العرب االعدادیة المشتركة 2009/02/28 سید احمد ثابت عوض 2228161 كفـءكفـء2602011/02/28 معلم

فصول عزبة الزھرى 2009/06/27 سید بدرى دمحم یونس 2396186 كفـءكفـء2612011/06/27 معلم

جزیرة البدارى القبلیة 2009/06/27 سید دیاب احمد حسانین 2390859 كفـءكفـء2622011/06/27 معلم

روضة عمرو بن العاص التجریبیة لغات 2009/06/27 سیده محمود دمحم على 2389667 كفـءكفـء2632011/06/27 معلم

النواورة 2008/01/09 شحاتھ نور الدین عبد الرحیم ھاشم 2219887 كفـءكفـء2642011/02/28 معلم

الشھید خلف ابو زید االبتدائیة 2009/06/27 شرین جودة محمود حسین 2390291 كفـءكفـء2652011/06/27 معلم

نجع المغربى 2009/06/27 شرین عبد الرحیم  دمحم ابو الحسن 2214286 كفـءكفـء2662011/06/27 معلم

نجع الجزیرة اإلعدادیة المشتركة 2009/06/27 شرین عبد العظیم تمام اسماعیل 2389070 كفـءكفـء2672011/06/27 معلم

العقال البحرى االعدادیة بنین 2009/02/28 شرین عبد النعیم سید احمد 2225744 كفـءكفـء2682011/02/28 معلم

الشھید خلف ابو زید االبتدائیة 2009/02/28 شرین ھریدى عبد المجید ھریدى 2225739 كفـءكفـء2692011/02/28 معلم

البدارى بنین 2008/02/28 شرین ھمام فرغلى دمحم 2225339 كفـءكفـء2702011/02/28 معلم

عمرو بن العاص التجریبیة لغات 2009/06/27 شھاب فرج عثمان عمر 2399107 كفـءكفـء2712011/06/27 معلم

ام المؤمنین بنات 2008/06/27 شھیرة  احمد حسین نفادى 2228567 كفـءكفـء2722011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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البدارىاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العقال البحرى االعدادیة بنین 2009/06/27 شیرین على دمحم احمد 2393002 كفـءكفـء2732011/06/27 معلم

االیمان بنات بالبدارى 2008/02/28 شیرین یوسف لوقا صلیب 2230161 كفـءكفـء2742011/02/28 معلم

الشھید احمد عبد الغنى المشتركة 2008/06/27 شیماء ابراھیم كامل عبد العال 2397205 كفـءكفـء2752011/06/27 معلم

نجع زریق 2008/06/27 شیماء ابوضیف تمام سید 2220715 كفـءكفـء2762011/06/27 معلم

السنطة البیضاء 2009/02/28 شیماء حسین محمود دمحم 2226032 كفـءكفـء2772011/02/28 معلم

نجع العرب 2008/02/14 شیماء خالف عبد الرحمن احمد 2230566 كفـءكفـء2782011/02/14 معلم

العبور بالنواورة 2009/02/28 شیماء رمضان یوسف احمد 2229227 كفـءكفـء2792011/02/28 معلم

فصول الشھید محمود مساعد ع 2009/02/28 شیماء عبد المنعم عبد العال عبدالرحیم 2231363 كفـءكفـء2802011/02/28 معلم

عرب مطیر البدارى االبتدائیةالمشتركة 2009/02/28 شیماء على عبد الرحیم دمحم 2228369 كفـءكفـء2812011/02/28 معلم

الكداریك 2009/02/28 شیماء عیسى فرغلى عالم 2216455 كفـءكفـء2822011/02/28 معلم

أنوار الحرمین االعدادیة 2008/02/28 شیماء دمحم احمد عامر 2221349 كفـءكفـء2832011/02/28 معلم

أنوار الحرمین االعدادیة 2009/06/27 شیماء دمحم جودة ابراھیم 2257000 كفـءكفـء2842011/06/27 معلم

عمرو بن العاص التجریبیة لغات 2009/06/27 شیماء دمحم حسن احمد 2396222 كفـءكفـء2852011/06/27 معلم

السالم 2009/06/27 شیماء مختار احمد احمد 2393693 كفـءكفـء2862011/06/27 معلم

أنوار الحرمین للتعلیم االساسى 2009/06/27 شیماء مختار ھاشم سید 2389619 كفـءكفـء2872011/06/27 معلم

تل الزاویدة ع 2008/06/27 صابرین دمحم احمد دمحم 2393863 كفـءكفـء2882011/06/27 معلم

ام المؤمنین بنات 2009/02/28 صباح فتحى السید عبده 2237415 كفـءكفـء2892011/02/28 معلم

-----------------------------------
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

البدارىاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العقال قبلى المشتركة 2008/06/27 صباح محروس عبد الغنى عبد هللا 2231394 كفـءكفـء2902011/06/27 معلم

النواورة 2009/06/27 صبرى شوقى سعد عیسى 2229231 كفـءكفـء2912011/06/27 معلم

البدارى التجاریة المشتركة 2009/06/27 صبریھ فتحى عبد الحفیظ احمد 2402820 كفـءكفـء2922011/06/27 معلم

الثورة بالنوامیس 2008/02/14 صفاء احمد دمحم عبد العال 2229179 كفـءكفـء2932011/02/14 معلم

عزبھ سرور الجدیده 2009/06/27 صفاء بخیت احمد عبد هللا 2214761 كفـءكفـء2942011/06/27 معلم

ممتاز نصار التجریبیة لغات 2009/06/27 صفاء سید محمود دمحم 2396192 كفـءكفـء2952011/06/27 معلم

عمرو بن العاص التجریبیة لغات 2009/02/28 صفاء عبد هللا حلمى ابراھیم 2230240 كفـءكفـء2962011/02/28 معلم

الثورة بالنوامیس 2009/02/28 صفاء ھاشم احمد سلطان 2227229 كفـءكفـء2972011/02/28 معلم

البدارى بنین 2008/06/27 صفیة یاسین على دمحم 2231542 كفـءكفـء2982011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب 2006/07/29 ضاحى دمحم احمد ضاحى 2235139 كفـءكفـء2992011/06/27 معلم

الثورة بجزیرة البدارى الغربیة 2009/02/14 ضیاء الدین عبد الرحمن على فراج 2228224 كفـءكفـء3002011/02/28 معلم

الشھید الھامى عیاد حبیب 2009/06/27 طالل عبد الرازق مجلى مسلم 2280019 كفـءكفـء3012011/06/27 معلم

نجع زریق 2009/06/27 طلعت احمد دمحم عباس 2389616 كفـءكفـء3022011/06/27 معلم

التضامن ع بعزبة االقباط 2009/02/28 عادل البدرى عبد المنعم منازع 2238021 كفـءكفـء3032011/02/28 معلم

نجوع المعادى المشتركة 2009/06/27 عادل عبد المنعم عبد الرحیم حسن 2389622 كفـءكفـء3042011/06/27 معلم

نجع الجزیرة المشتركة 2009/06/27 عاصم عبد الاله عبد العال دمحم 2229134 كفـءكفـء3052011/06/27 معلم

العقال القبلى الجدیدة 2009/02/28 عاطف شكرهللا معوض عزیز 2238008 كفـءكفـء3062011/02/28 معلم
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عزبة سرور 2009/06/27 عبد الباسط على دمحم عمران 2397203 كفـءكفـء3072011/06/27 معلم

الكوم االحمر 2008/05/09 عبد الحمید ممتاز محمود تمام 2395394 كفـءكفـء3082011/06/27 معلم

أنوار الحرمین للتعلیم االساسى 2004/04/23 عبد الدایم احمد عبد اللطیف دمحم 2390810 كفـءكفـء3092011/06/27 معلم

الشھید احمد عبد الغنى المشتركة 2009/06/27 عبد الرحمن  حلمى دمحم حمد هللا 2217613 كفـءكفـء3102011/06/27 معلم

عزبھ سرور الجدیده 2009/06/27 عبد الرزاق دمحم سید عثمان 2227239 كفـءكفـء3112011/06/27 معلم

منشاة ھمام 2009/06/27 عبد الصبور كمال عبد الخالق خلیفة 2376856 كفـءكفـء3122011/06/27 معلم

نجع العرب االعدادیة المشتركة 2009/02/28 عبد العلیم حسین صبره مازن 2228169 كفـءكفـء3132011/02/28 معلم

عرب مطیر االبتدائیة القبلیة 2009/02/14 عبد الوارث دمحم احمد عبد الحافظ 2228345 كفـءكفـء3142011/02/28 معلم

فصول نجع المغربى االعدادیة المشتركة 2008/05/09 عثمان دمحم عبد الرحمن عثمان 2252467 كفـءكفـء3152011/06/27 معلم

الشھید الھامى عیاد حبیب 2009/02/14 عجبان حنا سالم حكیم 2229211 كفـءكفـء3162011/02/14 معلم

النوامیس اساسى 2009/06/27 عزة سید دمحم احمد 2259197 كفـءكفـء3172011/06/27 معلم

البدارى بنین 2009/02/28 عزة مصطفى موسى احمد 2214728 كفـءكفـء3182011/02/28 معلم

العقال قبلى المشتركة 2009/06/27 عزت حسن طیفور حسن 2231316 كفـءكفـء3192011/06/27 معلم

العقال البحرى ع بنات 2009/06/27 عزت دمحم محمود عبد العال 2259244 كفـءكفـء3202011/06/27 معلم

أنوار الحرمین االعدادیة 2008/06/27 عزه انور سرجیوس عطیھ هللا 2390667 كفـءكفـء3212011/06/27 معلم

أنوار الحرمین للتعلیم االساسى 2008/06/27 عزه حسین احمد خلیفھ 2395434 كفـءكفـء3222011/06/27 معلم

ام المؤمنین بنات 2009/06/27 عصام اسماعیل ھاشم خلیل 2393826 كفـءكفـء3232011/06/27 معلم
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الغاللبة 2009/06/27 عصمت حسین جالل مرزوق 2393838 كفـءكفـء3242011/06/27 معلم

فصول نجع المغربى االعدادیة المشتركة 2009/06/27 عطیات سید دمحم قطب 2252455 كفـءكفـء3252011/06/27 معلم

العقال البحرى االعدادیة بنین 2009/06/27 عفاف بھنان سیف حنا 2389651 كفـءكفـء3262011/06/27 معلم

فصول نجع المغربى االعدادیة المشتركة 2009/06/27 عفاف صابر احمد دمحم 2214293 كفـءكفـء3272011/06/27 معلم

عرب مطیر االبتدائیة القبلیة 2008/06/27 عفاف یاسین على دمحم 2228929 كفـءكفـء3282011/06/27 معلم

التعلیم االساسى بنجع العرب 2009/06/27 عال عبد اللطیف عالم عبد هللا 2393847 كفـءكفـء3292011/06/27 معلم

نجع العرب االعدادیة المشتركة 2009/06/27 عال عمر عارف محمود 2393856 كفـءكفـء3302011/06/27 معلم

فصول الشھید محمود مساعد ع 2007/01/16 عالء الدین عبد الحمید احمد دمحم 2376876 كفـءكفـء3312011/06/27 معلم

العاشر من رمضان االعدادیة المشتركة 2009/06/27 عالء الدین على دمحم صالح 2237354 فوق المتوسطكفـء3322011/06/27 معلم

الزعیم جمال عبد الناصر 2009/06/27 عالء عبد هللا ابراھیم عبد الحمید 2229208 كفـءكفـء3332011/06/27 معلم

العاشر من رمضان االعدادیة المشتركة 2009/02/14 عالم بیومى عبد السالم عالم 2216265 كفـءكفـء3342011/02/14 معلم

عزبة سرور 2009/02/28 على احمد عطیة على 2231261 كفـءكفـء3352011/02/28 معلم

فصول نجع المغربى االعدادیة المشتركة 2009/06/27 على حمدى موسى ربیع 2252472 كفـءكفـء3362011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2009/06/27 على صالح سالم دمحم نفادى 2379254 كفـءكفـء3372011/06/27 معلم

فصول الشھید محمود مساعد ع 2009/06/27 على دمحم عبد هللا سلیم 2373189 كفـءكفـء3382011/06/27 معلم

الكوم االحمر 2009/02/14 على دمحم نفادى حسین 2212911 كفـءكفـء3392011/02/14 معلم

نجوع المعادى المشتركة 2009/06/27 عماد عادل شحاتھ عطیھ 2237419 كفـءكفـء3402011/06/27 معلم
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الھمامیة 2008/06/27 عنایات عبد السمیع عبد العال ابو الحسن 2395422 كفـءكفـء3412011/06/27 معلم

عزبة عبد الصمد 2009/06/27 عیسى على فرج سلطان 2343671 كفـءكفـء3422011/06/27 معلم

نجوع المعادى المشتركة 2008/01/10 عیسى نعیم سیلھ عبد الشھید 2212860 كفـءكفـء3432011/02/28 معلم

البدارى الثانویة المشتركة 2009/06/27 غادة حسنى محمود احمد 2219967 كفـءكفـء3442011/06/27 معلم

البدارى االعدادیة بنات 2009/06/27 غادة رفاعى دمحم سید 2397165 كفـءكفـء3452011/06/27 معلم

العقال البحرى الثانویة المشتركة 2009/06/27 غادة عثمان سلیمان دمحم 2212807 كفـءكفـء3462011/06/27 معلم

الشھید احمد عبد الغنى المشتركة 2009/02/28 غاده دمحم احمد على 2225745 كفـءكفـء3472011/02/28 معلم

العقال البحرى االعدادیة بنین 2009/06/27 فاتن عبد الباسط حسن احمد 2401165 كفـءكفـء3482011/06/27 معلم

جزیرة البدارى البحریة 2009/06/27 فاتن قاسم دمحم على 2227211 كفـءكفـء3492011/06/27 معلم

التحریر بجزیرة البدارى 2008/02/28 فاتن دمحم عطیھ تمام 2221318 كفـءكفـء3502011/02/28 معلم

الحریة االبتدائیة بنزلة القنطرة 2009/06/27 فارس دمحم امام زوین 2229585 كفـءكفـء3512011/06/27 معلم

روضة عمرو بن العاص التجریبیة لغات 2009/06/27 فاطمة الزھراء احمد عبد الرؤف سید 2389663 كفـءكفـء3522011/06/27 معلم

عزبة سالم االبتدائیة 2009/02/28 فاطمة الزھراء كمال الدین دمحم فرغلى 2238045 كفـءكفـء3532011/02/28 معلم

نجوع المعادى 2009/06/27 فاطمھ الزھراء مظھر دمحم حسانین 2395437 كفـءكفـء3542011/06/27 معلم

روضة الكوم األحمر 2008/02/14 فاطمھ حسن زناتى حسن 2230192 كفـءكفـء3552011/02/14 معلم

الدكتور عبد الرقیب للتعلیم االساسى 2009/06/27 فرج حسن دمحم عبد العال 2399482 كفـءكفـء3562011/06/27 معلم

العقال قبلى المشتركة 2009/02/28 فردوس عبد الرحمن احمد عطیھ 2235531 كفـءكفـء3572011/02/28 معلم
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منشاة ھمام 2009/06/27 فرغلى على محمود فرغلى 2219929 كفـءكفـء3582011/06/27 معلم

النواوره بنین 2009/06/27 فرید حامد عبد الحلیم احمد 2236955 كفـءكفـء3592011/06/27 معلم

النوامیس بنین 2009/02/28 فرید فوزى فرید حبشى 2228556 كفـءكفـء3602011/02/28 معلم

النواوره بنین 2009/06/27 فیفیان فؤاد حنا سویحھ 2401170 كفـءكفـء3612011/06/27 معلم

تل زاید االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 قاسم كامل دمحم بدوى 2237978 كفـءكفـء3622011/06/27 معلم

العقال البحرى ع بنات 2009/06/27 كریمان دمحم ثابت دمحم 2388374 كفـءكفـء3632011/06/27 معلم

الكداریك 2008/02/28 كریمة  دمحم عبد النعیم تمام 2227465 كفـءكفـء3642011/02/28 معلم

الشھید احمد عبد الغنى المشتركة 2008/02/28 كریمة حمدى عبد الحلیم قط 2237220 كفـءكفـء3652011/02/28 معلم

العقال البحري التجاریة المشتركة 2008/02/14 كریمة عبد الرحمن طھ سید 2226105 كفـءكفـء3662011/02/14 معلم

الشھید محمود مساعد 2009/06/27 كریمھ صالح سید عبدالرسول 2392960 كفـءكفـء3672011/06/27 معلم

أنوار الحرمین االعدادیة 2009/06/27 كریمھ محمود شاكر موسى 2401166 كفـءكفـء3682011/06/27 معلم

الشھید خلف ابو زید االبتدائیة 2008/06/27 كلثوم احمد عالم عطیھ 2227540 كفـءكفـء3692011/06/27 معلم

الحریة االبتدائیة بنزلة القنطرة 2008/02/28 لبنى بخیت سید عطیھ 2237228 كفـءكفـء3702011/02/28 معلم

الحریة االبتدائیة بنزلة القنطرة 2009/02/28 لبنى حسین سید عطیھ 2228255 كفـءكفـء3712011/02/28 معلم

نجوع المعادى 2009/06/27 لبنى ولیم یوسف حنین 2359438 كفـءكفـء3722011/06/27 معلم

البدارى االعدادیة بنات 2008/06/27 لمیاء ابوزید تمام فراج 2395407 كفـءكفـء3732011/06/27 معلم

الغاللبة 2008/06/27 لمیاء جمال الدین دمحم محمود 2397171 كفـءكفـء3742011/06/27 معلم
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نجع العرب االعدادیة المشتركة 2009/06/27 لمیاء حمدى حسن احمد 2388103 كفـءكفـء3752011/06/27 معلم

منشاة ھمام 2009/06/27 لمیاء نفادى دمحم بخیت 2220787 كفـءكفـء3762011/06/27 معلم

روضة الكوم األحمر 2008/06/27 لیلى عبد الرحمن محمود دمحم 2230199 كفـءكفـء3772011/06/27 معلم

روضة عمرو بن العاص التجریبیة لغات 2009/06/27 ماجدة رفعت السید عبد العال 2237157 كفـءكفـء3782011/06/27 معلم

كوم سعدة 2009/02/14 ماجدة قیصر انیس یسى 2232985 كفـءكفـء3792011/02/14 معلم

البدارى االعدادیة بنات 2009/06/27 مارى ثابت مرزوق موسى 2223198 كفـءكفـء3802011/06/27 معلم

منشاه ھمام 2009/06/27 مارى حسنى موسى اسكندر 2266948 كفـءكفـء3812011/06/27 معلم

العقال القبلى االبتدائیة 2009/02/28 مارى عزت عبد هللا فم 2231312 كفـءكفـء3822011/02/28 معلم

الجھاد 2009/06/27 مارى عطا دانیال عطیھ 2215486 كفـءكفـء3832011/06/27 معلم

البدارى بنین 2009/02/14 مارى یوسف سعید خلیل 2231582 كفـءكفـء3842011/02/28 معلم

نجع العرب 2009/06/27 مایزه احمد حموده مراد 2217465 كفـءكفـء3852011/06/27 معلم

ممتاز نصار التجریبیة لغات 2009/06/27 مایكل سمیر فخرى حكیم 2252482 كفـءكفـء3862011/06/27 معلم

الكوم االحمر المشتركة 2009/02/14 محسن سعد عشم منصور 2229294 كفـءكفـء3872011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب 2009/06/27 محفوظھ صبحى دمحم اسماعیل 2390329 كفـءكفـء3882011/06/27 معلم

الشھید عبد الباسط على احمد ابوزید 2008/05/11 دمحم احمد احمد دمحم 2391137 كفـءكفـء3892011/06/27 معلم

الشھید احمد عبد الغنى المشتركة 2009/06/27 دمحم احمد حمدى حسانین 2230292 كفـءكفـء3902011/06/27 معلم

التعلیم االساسى بنجع العرب 2009/02/28 دمحم احمد سید احمد 2227533 كفـءكفـء3912011/02/28 معلم
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یعمل بالدیوان 2009/06/27 دمحم احمد دمحم ادریس 2388706 كفـءكفـء3922011/06/27 معلم

البدارى بنین 2009/02/14 دمحم االنصارى سیف الدین دمحم محمود 2238048 كفـءكفـء3932011/02/28 معلم

الزھراء االبتدائیة بنات 2009/02/14 دمحم الدیب سید ابوزید 2230488 كفـءكفـء3942011/02/28 معلم

یعمل بالدیوان 2009/06/27 دمحم أنور على دمحم 2388234 كفـءكفـء3952011/06/27 معلم

أنوار الحرمین للتعلیم االساسى 2006/07/16 دمحم بسیونى حسین احمد 2394160 كفـءكفـء3962011/06/27 معلم

النواوره بنین 2009/06/27 دمحم بھاء الدین لطفى دمحم 2391031 كفـءكفـء3972011/06/27 معلم

نجع زریق 2009/06/27 دمحم جمال دمحم على 2392830 كفـءكفـء3982011/06/27 معلم

النواوره بنین 2009/06/27 دمحم حسین دمحم احمد 2390040 كفـءكفـء3992011/06/27 معلم

البدارى االعدادیة بنات 2009/06/27 دمحم حسین دمحم حسن 2390003 كفـءكفـء4002011/06/27 معلم

نجع الجزیرة للتعلیم االساسى 2009/06/27 دمحم حنفى شاكر دمحم 2222885 كفـءكفـء4012011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب 2008/01/09 دمحم خالد مرسى عبد الرحمن 2219021 كفـءكفـء4022011/02/28 معلم

عزبة الزرق االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 دمحم خیرى دمحم سید 2228323 كفـءكفـء4032011/02/28 معلم

نجع العرب االعدادیة المشتركة 2009/02/28 دمحم سید عبد هللا فرج 2220770 كفـءكفـء4042011/02/28 معلم

العاشر من رمضان االعدادیة المشتركة 2009/06/27 دمحم سید قطب محمود 2390228 كفـءكفـء4052011/06/27 معلم

تل زاید االبتدائیة المشتركة 2008/05/09 دمحم شحاتھ سید دمحم 2392509 كفـءكفـء4062011/06/27 معلم

ام المؤمنین بنات بالعتمانیة 2009/02/14 دمحم شعبان حسن عبد الرحیم 2237173 كفـءكفـء4072011/02/28 معلم

تل زاید االعدادیة المشتركة 2009/06/27 دمحم عاطف عبد المجید سلیمان 2257056 كفـءكفـء4082011/06/27 معلم

-----------------------------------

7438of 5669 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

البدارىاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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التضامن ع بعزبة االقباط 2009/06/27 دمحم عبد التواب محمود احمد 2376501 كفـءكفـء4092011/06/27 معلم

الشھید الھامى عیاد حبیب 2009/06/27 دمحم عبد الخالق طھ احمد 2230277 كفـءكفـء4102011/06/27 معلم

الشھداء اإلعدادیة بنزلة القنطرة 2009/02/28 دمحم عبد الرحمن عبد الحلیم دمحم 2230418 كفـءكفـء4112011/02/28 معلم

النواوره بنین 2009/06/27 دمحم عبد الرحیم ابراھیم محمود 2381986 كفـءكفـء4122011/06/27 معلم

نجع العرب االعدادیة المشتركة 2009/06/27 دمحم عبد العظیم حسن عبد العظیم 2217481 كفـءكفـء4132011/06/27 معلم

عرب مطیر االعدادیة المشتركة 2009/06/27 دمحم عبد الكریم على حسین 2389868 كفـءكفـء4142011/06/27 معلم

النوامیس بنین 2008/05/08 دمحم عبد النعیم دمحم ربیعى 2389628 كفـءكفـء4152011/06/27 معلم

العقال البحرى االعدادیة بنین 2009/06/27 دمحم عثمان اسماعیل جاد هللا 2376861 كفـءكفـء4162011/06/27 معلم

التضامن ع بعزبة االقباط 2008/05/07 دمحم على احمد دمحم 2393630 كفـءكفـء4172011/06/27 معلم

فصول جزیرة البدارى القبلیھ المشتركة 2009/06/27 دمحم على حسن دمحم 2233030 كفـءكفـء4182011/06/27 معلم

عزبة سرور 2009/02/28 دمحم على نصر ابراھیم 2229181 كفـءكفـء4192011/02/28 معلم

جزیرة البدارى القبلیة 2009/06/27 دمحم فتحى احمد دمحم 2231752 كفـءكفـء4202011/06/27 معلم

النواوره بنین 2009/06/27 دمحم فخرى احمد عمر 2229120 كفـءكفـء4212011/06/27 معلم

نجع زریق 2007/01/17 دمحم كمال مجلى خلیفة 2214857 كفـءكفـء4222011/06/27 معلم

الكوم االحمر 2009/02/14 دمحم مصطفى احمد دمحم 2217546 كفـءكفـء4232011/02/28 معلم

الشھداء اإلعدادیة بنزلة القنطرة 2009/06/27 دمحم مصطفى دمحم عبد العزیز 2223564 كفـءكفـء4242011/06/27 معلم

التحریر بجزیرة البدارى 2009/02/28 دمحم ممتاز دمحم عبد العال 2213140 كفـءكفـء4252011/02/28 معلم
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نجع العرب االعدادیة المشتركة 2009/06/27 دمحم نجاتى حسن على غالب 2392841 كفـءكفـء4262011/06/27 معلم

السنطة البیضاء 2008/05/08 محمود  سید محمود عطیھ 2226089 كفـءكفـء4272011/06/27 معلم

نجع الجزیرة اإلعدادیة المشتركة 2009/06/27 محمود احمد حسن ابراھیم 2214609 كفـءكفـء4282011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب 2007/01/17 محمود احمد دمحم بخیت 2237292 كفـءكفـء4292011/06/27 معلم

العروبة المشتركة بمنشاة ھمام 2009/02/28 محمود احمد محمود دمحم 2228301 كفـءكفـء4302011/02/28 معلم

عزبة سرور 2009/06/27 محمود بیومى عطیھ عالم 2215691 كفـءكفـء4312011/06/27 معلم

التحریر بجزیرة البدارى 2009/02/28 محمود توفیق دمحم حسین 2217534 كفـءكفـء4322011/02/28 معلم

العتمانیة بنین 2007/12/24 محمود جالل محمود حسین 2221265 كفـءكفـء4332011/02/14 معلم

العروبة المشتركة بمنشاة ھمام 2009/02/28 محمود حسن سلیمان حسن 2236684 كفـءكفـء4342011/02/28 معلم

الشھید الھامى عیاد حبیب 2009/06/27 محمود عبد الراضى احمد السید 2229158 كفـءكفـء4352011/06/27 معلم

الشھید الھامى عیاد حبیب 2009/02/14 محمود دمحم على عبد الرحیم 2228186 كفـءكفـء4362011/02/14 معلم

الشھید احمد عبد الغنى المشتركة 2009/06/27 مدحت عبد العزیز احمد دمحم 2256494 كفـءكفـء4372011/06/27 معلم

عرب مطیر االعدادیة المشتركة 2009/06/27 مدحت دمحم سلیمان عبد هللا 2280164 كفـءكفـء4382011/06/27 معلم

الكداریك 2009/02/28 مدیحة حسن محمود دمحم 2231319 كفـءكفـء4392011/02/28 معلم

عزبة سالم االبتدائیة 2009/02/14 مدیحة محمود عزاز عبد الولى 2228539 كفـءكفـء4402011/02/28 معلم

العقال قبلى المشتركة 2009/02/28 مدیحھ دمحم احمد محمود 2228865 كفـءكفـء4412011/02/28 معلم

تل الزوایدة 2009/06/27 مراد ابراھیم حسین دمحم 2235445 كفـءكفـء4422011/06/27 معلم
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ممتاز نصار التجریبیة لغات 2008/06/27 مرثا القس موسى جرجس اسطفانوس 2220625 كفـءكفـء4432011/06/27 معلم

العقال البحرى ع بنات 2009/06/27 مرثا فانوس رمیلھ رفیلة 2388583 كفـءكفـء4442011/06/27 معلم

العروبة المشتركة بمنشاة ھمام 2009/02/14 مرفت حسن دمحم ابراھیم 2228387 كفـءكفـء4452011/02/28 معلم

نجوع المعادى المشتركة 2008/06/27 مرفت دمحم على بخیت 2363270 كفـءكفـء4462011/06/27 معلم

الشیخ عثمان 2008/02/14 مروة  عبد العزیز على مھران 2230343 كفـءكفـء4472011/02/28 معلم

النیل الخالد االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 مروة  عثمان عبد العال على 2228262 كفـءكفـء4482011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب بنجع مصبح 2009/02/14 مروة سلیمان محمود على 2232528 كفـءكفـء4492011/02/28 معلم

البدارى التجاریة المشتركة 2009/02/14 مروة ماھر عبد العلیم عمر 2230451 كفـءكفـء4502011/02/28 معلم

ام المؤمنین بنات 2009/02/28 مروة مصطفى دمحم حسانین 2227294 كفـءكفـء4512011/02/28 معلم

نجوع المعادى المشتركة 2009/06/27 مروه عبد النعیم مجاھد حسن 2397581 كفـءكفـء4522011/06/27 معلم

روضة الثورة بالنوامیس 2009/06/27 مریم جاد الرب مكین جاد الرب 2215580 كفـءكفـء4532011/06/27 معلم

الزھراء بنات 2008/06/27 مریم سعد الدین رفعت رزق 2389056 كفـءكفـء4542011/06/27 معلم

عزبة االقباط 2009/02/14 مریم عیسى عجبان سلیمان 2220755 كفـءكفـء4552011/02/28 معلم

البدارى التجاریة المشتركة 2008/06/27 مریم نابلیون شحاتھ ملك 2392909 كفـءكفـء4562011/06/27 معلم

منشاه ھمام 2009/06/27 مصطفى حسنى حسین عبد الغنى 2388285 كفـءكفـء4572011/06/27 معلم

النوامیس بنین 2009/02/28 مصطفى نور الدین دمحم جبالى 2212847 كفـءكفـء4582011/02/28 معلم

تل الزوایدة 2009/02/14 مظھر حجازى محمود دمحم 2230147 كفـءكفـء4592011/02/14 معلم
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نجع الجزیرة للتعلیم االساسى 2007/12/25 مظھر على نصر ابراھیم 2227282 كفـءكفـء4602011/02/14 معلم

نجع زریق 2008/05/08 ممتاز عتمان دمحم عتمان 2217578 كفـءكفـء4612011/06/27 معلم

العاشر من رمضان االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 ممدوح محمود عالم حمودة 2237348 كفـءكفـء4622011/02/28 معلم

السالم بنین 2009/02/14 منار عبده عبد الرحیم سید 2214836 كفـءكفـء4632011/02/14 معلم

العقال القبلى االبتدائیة 2009/02/28 منال جالل محمود ابراھیم 2237183 كفـءكفـء4642011/02/28 معلم

االیمان بنات بالبدارى 2009/02/14 منال حسنى عبد المالك شمشون 2137358 كفـءكفـء4652011/02/14 معلم

عرب مطیر االبتدائیة القبلیة 2009/02/28 منال حنا سرجایوس حنین 2237022 كفـءكفـء4662011/02/28 معلم

حضانة مدرسة الوحدة المجمعة 2009/06/27 منال صابر سعید خلیل 2393829 كفـءكفـء4672011/06/27 معلم

نجوع المعادى المشتركة 2008/06/27 منال عبد النبى حسن عبد الرحیم 2397918 كفـءكفـء4682011/06/27 معلم

الشھید خلف ابو زید االبتدائیة 2008/02/28 منال عبده حمدى حسانین 2231516 كفـءكفـء4692011/02/28 معلم

الشھید خلف ابو زید االبتدائیة 2008/02/28 منال دمحم احمد دمحم 2219341 كفـءكفـء4702011/02/28 معلم

العقال البحرى ع بنات 2008/02/14 منال دمحم یوسف دمحم 2227265 كفـءكفـء4712011/02/14 معلم

العقال قبلى المشتركة 2008/06/27 منال محمود حسین سلیمان 2230528 كفـءكفـء4722011/06/27 معلم

نجوع المعادى المشتركة 2008/01/11 منتصر رشاد احمد دمحم 2217302 كفـءكفـء4732011/02/28 معلم

عزبة االقباط 2009/06/27 منتصر كامل السید خلیفة 2230541 كفـءكفـء4742011/06/27 معلم

عرب مطیر البدارى االبتدائیةالمشتركة 2009/06/27 منصور عبد الرحمن احمد صبره 2228360 كفـءكفـء4752011/06/27 معلم

الشھید احمد عبد الغنى المشتركة 2009/06/27 منى حسن عبد الرحمن سید 2389607 كفـءكفـء4762011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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البدارىاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

منشاة ھمام 2009/02/14 منى سید عبد الرازق على 2230081 كفـءكفـء4772011/02/28 معلم

البدارى بنین 2009/02/28 منى صموئیل عطا هللا میخائیل 2220812 كفـءكفـء4782011/02/28 معلم

نجع الجزیرة للتعلیم االساسى 2009/02/28 منى عبد الاله عبد العال دمحم 2233483 كفـءكفـء4792011/02/28 معلم

الشھید احمد عبد الغنى المشتركة 2008/02/28 منى عبد اللطیف سید عبد الرحیم 2229540 كفـءكفـء4802011/02/28 معلم

الجھاد 2009/02/14 منى عطیفى عبدالقادر بكرى 2228872 كفـءكفـء4812011/02/14 معلم

العتمانیھ االبتدائیھ الجدیدة 2008/06/27 منى محمود عبد الرازق عارف 2399101 كفـءكفـء4822011/06/27 معلم

ممتاز نصار التجریبیة لغات 2009/06/27 مھا محمود عبد الحفیظ سلیمان 2215453 كفـءكفـء4832011/06/27 معلم

تل زاید االعدادیة المشتركة 2009/06/27 مؤمن عادل دمحم دمحم 2388292 كفـءكفـء4842011/06/27 معلم

الكوم االحمر المشتركة 2009/06/27 مؤنس شاكر سعید بشاى 2220732 كفـءكفـء4852011/06/27 معلم

نجع الجزیرة المشتركة 2009/02/28 میرفت احمد حلمى ابراھیم 2233495 كفـءكفـء4862011/02/28 معلم

روضة الكوم األحمر 2009/06/27 میرفت عبد الفتاح محمود دمحم 2392580 كفـءكفـء4872011/06/27 معلم

الشھید احمد عبد الغنى المشتركة 2009/06/27 نادى اسطفانوس ملك شحاتھ 2256490 كفـءكفـء4882011/06/27 معلم

الشھید الھامى عیاد حبیب 2009/02/14 نادیة اسماعیل حسین عبد العال 2219742 كفـءكفـء4892011/02/28 معلم

العقال البحرى االعدادیة بنین 2008/06/27 نادیة جارح احمد مجاھد 2401123 كفـءكفـء4902011/06/27 معلم

الشھید سید شاكر 2009/06/27 نادیھ حسن احمد على 2389620 كفـءكفـء4912011/06/27 معلم

العقال القبلى االبتدائیة 2009/06/27 نارمین سید عبد هللا فم 2396370 كفـءكفـء4922011/06/27 معلم

العثمانیة 2009/02/28 نارمین منیر ابراھیم ساویرس 2217452 كفـءكفـء4932011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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البدارىاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

نجع المغربى 2009/02/28 ناصره دمحم ھاشم حسین 2228933 كفـءكفـء4942011/02/28 معلم

منشاه البدارى 2009/02/14 ناھد الفى فھمى عطا هللا 2237309 كفـءكفـء4952011/02/14 معلم

العروبة المشتركة بمنشاة ھمام 2008/02/14 ناھد سید احمد نفادى 2228290 كفـءكفـء4962011/02/14 معلم

الشھید خلف السید ابوزید التجریبیة لغات 2009/02/28 نبویة محمود دمحم عبد العال 2225743 كفـءكفـء4972011/02/28 معلم

الشھید احمد عبد الغنى المشتركة 2009/06/27 نبیلة ھاشم احمد سلطان 2393867 كفـءكفـء4982011/06/27 معلم

النوامیس بنات 2009/06/27 نجاة ذكى ذكریا خلھ 2211279 كفـءكفـء4992011/06/27 معلم

العقال البحرى ع بنات 2008/02/14 نجاة سید عبد الرازق على 2235508 كفـءكفـء5002011/02/28 معلم

النوامیس بنین 2009/06/27 نجاة كمال حسن سید 2220653 كفـءكفـء5012011/06/27 معلم

الھمامیة 2009/02/28 نجاح دمحم مھنى عبد الراضى 2228869 كفـءكفـء5022011/02/28 معلم

تل الزاویدة ع 2009/02/28 نجالء  لطفى دمحم جعیدى 2214518 كفـءكفـء5032011/02/28 معلم

العقال البحرى الثانویة المشتركة 2008/06/27 نجالء عبد الفتاح عبد الحكیم عبد الرحیم 2389260 كفـءكفـء5042011/06/27 معلم

أنوار الحرمین االعدادیة 2009/06/27 نجالء على احمد خلیل 2393652 كفـءكفـء5052011/06/27 معلم

العروبة المشتركة بمنشاة ھمام 2009/02/28 نجالء قاسم دمحم على 2229194 كفـءكفـء5062011/02/28 معلم

روضة ملحقة بالمدرسةابو بكر الصدیق 2004/12/15 نجالء كمال دمحم دمحم 2237185 كفـءكفـء5072011/06/27 معلم

الشھید سید شاكر 2009/02/14 نجالء محمود اسماعیل دمحم 2227513 كفـءكفـء5082011/02/28 معلم

نجع زریق 2009/06/27 نجوى صفوت حلمى دمحم 2225740 كفـءكفـء5092011/06/27 معلم

عزبة سالم االبتدائیة 2009/06/27 نسرین ابراھیم عثمان ابراھیم 2228527 كفـءكفـء5102011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

فصول عزبة عقیل اإلعدادیة المشتركة 2009/06/27 نسرین ماھر راشد دمحم 2389150 كفـءكفـء5112011/06/27 معلم

العروبة المشتركة بمنشاة ھمام 2009/06/27 نشوى على مصطفى خلیفھ 2228363 كفـءكفـء5122011/06/27 معلم

النھضة بمنشاه العقال 2009/06/27 نشوى دمحم عبد الحق عبد الكریم 2391535 كفـءكفـء5132011/06/27 معلم

نجوع المعادى المشتركة 2009/06/27 نصیب عاشور نصیب دمحم 2392604 كفـءكفـء5142011/06/27 معلم

الزعیم جمال عبد الناصر 2008/06/27 نعمة عزت بطرس مكرم هللا 2255162 كفـءكفـء5152011/06/27 معلم

حضانة مدرسة الوحدة المجمعة 2009/06/27 نعمھ احمد محمود عبد الھادى 2217478 كفـءكفـء5162011/06/27 معلم

النوامیس بنات 2009/06/27 نعیمة دمحم احمد دمحم 2220675 كفـءكفـء5172011/06/27 معلم

العقال القبلى الجدیدة 2009/06/27 نفیسة محمود السید سلیم 2231335 كفـءكفـء5182011/06/27 معلم

عزبة االقباط 2008/01/14 نمیرى ماھر حسن محمود 2220741 كفـءكفـء5192011/02/28 معلم

العتمانیة بنین 2009/06/27 نھال كمال سید خلیفھ 2392595 كفـءكفـء5202011/06/27 معلم

العقال البحرى االعدادیة بنین 2009/06/27 نھلة احمد سید احمد 2389608 كفـءكفـء5212011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق بمنشاة العقال 2009/02/28 نھلة حمایة اسماعیل دمحم 2228129 كفـءكفـء5222011/02/28 معلم

عرب مطیر االعدادیة المشتركة 2009/06/27 نھلھ فرغلى دمحم سلیمان 2389627 كفـءكفـء5232011/06/27 معلم

الكوم االحمر المشتركة 2009/06/27 نھى عبد هللا عبد المجید حسن 2280138 كفـءكفـء5242011/06/27 معلم

جزیرة البدارى القبلیة 2009/06/27 نھى لطفى دمحم جعیدى 2259526 كفـءكفـء5252011/06/27 معلم

نجوع المعادى 2009/06/27 نوره ابراھیم ابوزید عبد الاله 2392605 كفـءكفـء5262011/06/27 معلم

السالم بنین 2008/06/27 نیرمین جمال صابر ماضى 2215396 كفـءكفـء5272011/06/27 معلم

-----------------------------------

7438of 5676 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
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التعیین
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
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تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

الزعیم جمال عبد الناصر 2009/02/28 نیفین رؤوف شوقى اسرئیل 2229272 كفـءكفـء5282011/02/28 معلم

النوامیس بنین 2009/06/27 ھانم احمد ھاشم دمحم 2220011 كفـءكفـء5292011/06/27 معلم

نجع الجزیرة اإلعدادیة المشتركة 2008/06/11 ھانى خلف ابراھیم خالف 2397217 كفـءكفـء5302011/06/27 معلم

تل زاید االعدادیة المشتركة 2008/05/10 ھانى عبد الفتاح على دمحم 2217488 كفـءكفـء5312011/06/27 معلم

فصول جزیرة البدارى القبلیھ المشتركة 2009/06/27 ھانى فایز صموائیل بشاى 2388589 كفـءكفـء5322011/06/27 معلم

نجوع المعادى المشتركة 2009/06/27 ھانى محمود سیف النصر عبد العزیز 2214555 كفـءكفـء5332011/06/27 معلم

ممتاز نصار التجریبیة لغات 2009/02/14 ھاني عاطف  فرید  بشاي 2210401 كفـءكفـء5342011/02/14 معلم

النوامیس المشتركة 2009/06/27 ھبة فوزي عبدالوارث مھران 2211186 كفـءكفـء5352011/06/27 معلم

الحریة االبتدائیة بنزلة القنطرة 2009/02/28 ھبھ احمد سید رشوان 2217482 كفـءكفـء5362011/02/28 معلم

الشھید خلف ابو زید االبتدائیة 2008/02/14 ھبھ حسنى ابراھیم دمحم 2221340 كفـءكفـء5372011/02/14 معلم

العقال قبلى المشتركة 2009/06/27 ھبھ خلف مختار دمحم 2230523 كفـءكفـء5382011/06/27 معلم

البدارى االعدادیة بنات 2009/02/28 ھبھ سامح بشاى بشاى 2215480 كفـءكفـء5392011/02/28 معلم

النھضة بنات بمنشاه العقال 2009/06/27 ھبھ شمعون ابراھیم حنا 2393109 كفـءكفـء5402011/06/27 معلم

الثورة بجزیرة البدارى الغربیة 2009/06/27 ھبھ عبد الرافع سید نفادى 2392743 كفـءكفـء5412011/06/27 معلم

الكوم االحمر المشتركة 2009/06/27 ھبھ عبد الرحمن على سالمھ 2252435 كفـءكفـء5422011/06/27 معلم

الغاللبة 2009/02/28 ھبھ فوزى سالمھ سعید 2213590 كفـءكفـء5432011/02/28 معلم

روضة ملحقة بالمدرسةابو بكر الصدیق 2006/02/19 ھبھ دمحم احمد سعد 2231597 كفـءكفـء5442011/02/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

الثورة بالنوامیس 2009/06/27 ھبھ دمحم عبد العال قناوى 2259157 كفـءكفـء5452011/06/27 معلم

البدارى المشتركة 2009/06/27 ھبھ دمحم دمحم بخیت 2388603 كفـءكفـء5462011/06/27 معلم

الثورة نجع زریق 2008/02/28 ھدى ابوضیف اسماعیل على 2230127 كفـءكفـء5472011/02/28 معلم

فصول عزبة عقیل اإلعدادیة المشتركة 2009/06/27 ھدى طلعت احمد سید 2396295 كفـءكفـء5482011/06/27 معلم

الشھید خلف السید ابوزید التجریبیة لغات 2008/09/23 ھدى عبد الكریم دمحم احمد 2236615 كفـءكفـء5492011/06/27 معلم

الھمامیة 2009/06/27 ھدى كمال خیرى عبد هللا 2397173 كفـءكفـء5502011/06/27 معلم

النوامیس بنین 2009/06/27 ھشام حمدى عبد العال خضر 2390640 كفـءكفـء5512011/06/27 معلم

العقال القبلى الجدیدة 2009/06/27 ھشام عبد العال محمود حمد هللا 2209268 كفـءكفـء5522011/06/27 معلم

الشیخ عثمان 2008/01/09 ھمام احمد ابراھیم ھمام 2228864 كفـءكفـء5532011/02/28 معلم

الشھید الھامى عیاد حبیب 2009/06/27 ھمام عبد الحمید ھمام دمحم 2280018 كفـءكفـء5542011/06/27 معلم

النوامیس المشتركة 2009/02/28 ھمت مصطفى عبد الرحمن عبد الكریم 2228220 كفـءكفـء5552011/02/28 معلم

الشھید احمد عبد الغنى المشتركة 2009/06/27 ھناء اسماعیل عبد العال على 2392441 كفـءكفـء5562011/06/27 معلم

ام المؤمنین بنات 2009/06/27 ھناء خلیفة سید حسنین 2401130 كفـءكفـء5572011/06/27 معلم

نجع العرب االعدادیة المشتركة 2009/02/14 ھناء صالح دمحم دمحم 2213057 كفـءكفـء5582011/02/28 معلم

العثمانیة 2009/02/28 ھناء عبد الرحمن احمد عبد الاله 2215631 كفـءكفـء5592011/02/28 معلم

الشھداء اإلعدادیة بنزلة القنطرة 2009/06/27 ھناء عبد الرزاق احمد احمد 2228923 كفـءكفـء5602011/06/27 معلم

الثورة بجزیرة البدارى الغربیة 2009/02/14 ھناء عمر عبد الحلیم عمر 2227258 كفـءكفـء5612011/02/28 معلم
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نجع الجزیرة اإلعدادیة المشتركة 2009/02/28 ھناء فراج عبد العال سید 2227236 كفـءكفـء5622011/02/28 معلم

العقال البحرى الثانویة المشتركة 2008/06/27 ھناء كمال یوسف دمحم 2390623 كفـءكفـء5632011/06/27 معلم

السنطة البیضاء 2009/06/27 ھناء دمحم عبد الحفیظ دمحم 2226021 كفـءكفـء5642011/06/27 معلم

السنطة البیضاء 2008/02/14 ھویدا كمال زھرى مھنى 2226086 كفـءكفـء5652011/02/14 معلم

نجوع المعادى 2008/06/27 ھویده سید ابوزید ھریدى 2390099 كفـءكفـء5662011/06/27 معلم

الشیخ جابر اإلعدادیة 2009/06/27 وائل رجب مدنى عبد العال 2229793 كفـءكفـء5672011/06/27 معلم

الھمامیة المشتركة 2008/05/23 وائل صابر دودو داود 2215423 كفـءكفـء5682011/06/27 معلم

الدكتور عبد الرقیب 2009/02/14 وائل فتحى دمحم عبد البارى 2231788 كفـءكفـء5692011/02/28 معلم

عزبة االقباط 2009/02/14 وائل وصفى نصحى اسطفانوس 2212826 كفـءكفـء5702011/02/14 معلم

منشاة ھمام 2009/06/27 وحید دمحم عبد الحلیم مسعد 2219981 كفـءكفـء5712011/06/27 معلم

الدكتور عبد الرقیب 2009/02/28 وردة احمد دمحم احمد 2237319 كفـءكفـء5722011/02/28 معلم

الشھید الھامى عیاد حبیب 2008/06/27 وفاء حسین اسماعیل دسوقى 2397499 كفـءكفـء5732011/06/27 معلم

منشاه ھمام 2009/02/28 وفاء فتحى مھنى ساویرس 2230095 كفـءكفـء5742011/02/28 معلم

الشھید عبد الباسط على احمد ابوزید 2008/06/27 وفاء دمحم عبد الرحمن بخیت 2257017 كفـءكفـء5752011/06/27 معلم

الزعیم جمال عبد الناصر 2008/06/27 والء جمال خلیفة ھاشم 2378392 كفـءكفـء5762011/06/27 معلم

البدارى بنین 2008/06/27 والء حلمى احمد جاد الرب 2220680 كفـءكفـء5772011/06/27 معلم

عرب مطیر االعدادیة المشتركة 2009/06/27 ولید عبد المسیح جاد غبلایر 2217502 كفـءكفـء5782011/06/27 معلم
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الھمامیة المشتركة 2009/02/28 ولید كمال رفاعى خلیل 2225987 كفـءكفـء5792011/02/28 معلم

أنوار الحرمین االعدادیة 2009/02/14 یاسر كمال حسن عمار 2228931 كفـءكفـء5802011/02/14 معلم

عزبة االقباط 2008/05/08 یاسر دمحم كامل حسین 2220738 كفـءكفـء5812011/06/27 معلم

منشاه ھمام 2008/01/09 یاسین مختار سید على 2215739 كفـءكفـء5822011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب 2009/02/28 یسره دمحم دمحم احمد 2230828 كفـءكفـء5832011/02/28 معلم
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البریا الثانویة المشتركة 2009/06/27 امیل نادى ذكریا مرقص 2221115 كفـءكفـء12011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

كوم اسفحت المشتركة 2007/12/25 ایھاب فؤاد جندى شحاتھ 2223191 كفـءكفـء22011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

مصطفى سلیمان بالدویر 2009/06/27 رفیق فتح هللا فانوس فرح 2375800 كفـءكفـء32011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

صدفااالعدادیة بنین 2008/05/13 دمحم عبدالفتاح دمحم اسماعیل 2375496 كفـءكفـء42011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

البربا ع بنات 2008/05/09 مدحت شمعون سوس ساویرس 2252980 كفـءكفـء52011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

بنى فبز االعدادیة المشتركة 2008/05/08 مرقص عبده بشاى عبدالمسیح 2377012 كفـءكفـء62011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الدكتور زكى عبد المتعال بنین 2008/05/09 موسى صبرى نصحى ونس 2224362 كفـءكفـء72011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الشناینھ االعدادیھ المشتركھ 2009/06/27 ھاني رشدي عمارة تاوضروس 87987 كفـءكفـء82011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

صدفا الثانویة بنین 2008/05/09 ولید جریس بسطا جریس 2218372 كفـءكفـء92011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

مدرسة صدفا االعدادیة بنات 2008/02/14 اسماء ناجى دمحم على 2228886 كفـءكفـء102011/02/14 أخصائى نفسى

دمحمفھیم بدوى/الشھیدمجند 2009/02/28 شیماء فتحى صدیق فرغلى 2234939 كفـءكفـء112011/02/28 أخصائى نفسى

صدفا الثانویة التجاریة المشتركة 2009/02/28 مھا كریم زاخر بشاى 2216255 كفـءكفـء122011/02/28 أخصائى نفسى

الوحدة المجمعة باوالد الیاس 2008/06/27 ماریانا شوقى ابراھیم بشاى 2272452 كفـءكفـء132011/06/27 أخصائى اجتماعى

بنى فبز االعدادیة المشتركة 2008/06/27 ھدى سید عبد الحافظ دمحم 2404272 كفـءكفـء142011/06/27 أخصائى اجتماعى

مجریس االبتدائیة المشتركة 1988/09/01 عبدالمطلب عبدالحفیظ عبدالموجود عبدالواحد 63502 كفـءكفـء152009/01/25 معلم أول

الزھراء االعدادیة بنات 2008/06/27 ابتسام احمد كامل احمد 2226301 كفـءكفـء162011/06/27 معلم

دمحمفھیم بدوى/الشھیدمجند 2009/06/27 ابتسام سمیر كامل سكر 2370794 كفـءكفـء172011/06/27 معلم
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روضة التحریر ببنى فیر 2008/06/27 احالم صبحى بدروس شحاتة 2189634 كفـءكفـء182011/06/27 معلم

كوم اسفحت االعدادیة المشتركة 2008/05/09 احمد اسماعیل سلیمان خلیفھ 2376286 كفـءكفـء192011/06/27 معلم

الدویر للتعلیم االساسى 2009/06/27 احمد ثابت عبدالنعیم فھمى 2380695 كفـءكفـء202011/06/27 معلم

صدفا االعدادیة المھنیة 2009/06/27 احمد صالح احمد فالح 2227842 كفـءكفـء212011/06/27 معلم

السادات االبتدائیة بكردوس 2009/02/14 احمد صالح ھاشم اسماعیل 2234979 كفـءكفـء222011/02/14 معلم

الشھید المقدم مھران عبدالرحیم سید بالدویر 2008/05/09 احمد عثمان محمود عثمان 2389730 كفـءكفـء232011/06/27 معلم

الشھداء بكوم اسفحت 2009/06/27 احمد دمحم جابر بخیت 2250649 كفـءكفـء242011/06/27 معلم

العروبة بالشناینة 2009/02/24 احمد دمحم عبدالعال حسین 2231918 كفـءكفـء252011/03/14 معلم

مدرسھ الدویر الثانویھ المشتركة 2009/02/28 احمد ناجى  دمحم على 2227834 كفـءكفـء262011/02/28 معلم

صدفا الثانویة التجاریة المشتركة 2008/06/27 اخالص كامل سلیمان عیاد 2225658 كفـءكفـء272011/06/27 معلم

الوحدة المجمعة باوالد الیاس 2009/02/14 اسامھ فایز صموئیل ابراھیم 2223196 كفـءكفـء282011/02/14 معلم

مدرسة صدفا االعدادیة بنات 2009/06/27 اسماء ابراھیم عبدالغنى مھران 2250644 كفـءكفـء292011/06/27 معلم

مدرسة اوالد الیاس التجاریةالمشتركة 2009/06/27 اسماء احمد نوح عبدالعال 2370489 كفـءكفـء302011/06/27 معلم

مدرسة صدفا االعدادیة بنات 2009/06/27 اسماء ثروت مھنى فرج 2390763 كفـءكفـء312011/06/27 معلم

فتحى امین طنطاوى الرسمیة لغات 2008/06/27 اسماء حامد احمد عبدالعال 2371701 كفـءكفـء322011/06/27 معلم

الدویر االبتدائیھ الجدیده 2008/06/27 اسماء حسن عبدالنعیم عبدالعال 2229844 كفـءكفـء332011/06/27 معلم

نجوع السدارة للتعلیم االساسى 2009/02/28 اسماء حفنى سید عبد الاله 2216253 كفـءفوق المتوسط342011/02/28 معلم
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المؤھل 
األعلي

البریا الثانویة المشتركة 2009/06/27 اسماء حماد حامد عطیفى 2260010 كفـءكفـء352011/06/27 معلم

الخلفاء االبتدائیة المشتركة بصدفا 2009/02/28 اسماء حموده توفیق عبدالعال 2229782 كفـءكفـء362011/02/28 معلم

الدویر االبتدائیھ الجدیده 2008/06/27 اسماء زغلول عبدالعاطى دمحم 2229787 كفـءكفـء372011/06/27 معلم

حضانة كردوس المشتركة 2008/02/14 اسماء سید عامر سید 2231894 كفـءكفـء382011/02/14 معلم

مدرسة اوالد الیاس التجاریةالمشتركة 2009/06/27 اسماء عبد الحمید احمد دمحم 2375291 كفـءكفـء392011/06/27 معلم

فصول صدفا الثانویة الجدیدة بنات 2008/02/28 اسماء عبد الرحمن على جاد الرب 2221766 كفـءكفـء402011/02/28 معلم

مدرسة صدفا االعدادیة بنات 2008/06/27 اسماء عبدالرحیم دمحم رشدى عبدالرحیم 2250645 كفـءكفـء412011/06/27 معلم

الخلفاء االبتدائیة المشتركة بصدفا 2008/02/14 اسماء عبدالفتاح ابراھیم عیسى 2231934 كفـءكفـء422011/02/14 معلم

اوالد الیاس ع الحدیثة 2008/06/27 اسماء عنتر سید على 2228897 كفـءكفـء432011/06/27 معلم

كوم اسفحت االعدادیة المشتركة 2008/06/27 اسماء فاروق عبد الرحمن تمام 2376189 كفـءكفـء442011/06/27 معلم

الشھید المقدم مھران عبدالرحیم سید بالدویر 2008/02/28 اسماء دمحم احمد دمحم 2233253 كفـءكفـء452011/02/28 معلم

البارود شرق للتعلیم االساسى 2008/02/14 اسماء مرزوق احمد مسعود 2230955 كفـءكفـء462011/02/14 معلم

احمد بھاء الدین للتعلیم االساسى 2007/12/25 اشرف عبد الحفیظ دمحم على 2223186 كفـءكفـء472011/02/14 معلم

ثابت احمد عامر االبتدائیة 2009/06/27 اشرف منیر یوسف اسكندر 2226295 كفـءكفـء482011/06/27 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2009/06/27 الفت عاطف مھنى شحاتھ 2225684 كفـءكفـء492011/05/09 معلم

الوحدة المجمعة باوالد الیاس 2009/06/27 الفت عدلى شحاتھ عبدالاله 2230787 كفـءكفـء502011/06/27 معلم

الوحدة المجمعة باوالد الیاس 2009/02/14 اللیبى عبد الظاھر على خالف 2229949 كفـءكفـء512011/02/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

الشھداء بكوم اسفحت 2008/06/27 الھام صابر عبدالظاھر سلیمان 2375016 كفـءكفـء522011/06/27 معلم

التفوق االبتدائیة بالوعاضلھ 2009/06/27 الھام طھ سید دمحم 2230964 كفـءكفـء532011/06/27 معلم

الدویر االبتدائیھ الجدیده 2009/06/27 الھام فاروق بختان جورجى 2223197 كفـءكفـء542011/06/27 معلم

الوحدة المجمعة باوالد الیاس 2009/02/14 الھام نجاح مھران سید 2231905 كفـءكفـء552011/02/14 معلم

الشھید المقدم مھران عبدالرحیم سید بالدویر 2008/06/27 امال احمد صدقى احمد 2252218 كفـءكفـء562011/06/27 معلم

بنى فیز المشتركة 2009/02/28 امال على حسن عبدالعال 2228895 كفـءكفـء572011/02/28 معلم

الوحدة المجمعة للتعلیم االساسى 2008/06/27 امال نصحى بولس القس عبدالمسیح 2216242 كفـءكفـء582011/06/27 معلم

التحریر ببنى فیر 2009/02/28 امانى اسماعیل بیومى ابراھیم 2221221 كفـءكفـء592011/02/28 معلم

الدویر االبتدائیھ الجدیده 2008/02/28 امانى حلمى عبدهللا بكرى 2229833 كفـءكفـء602011/02/28 معلم

كردوس االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 امانى عاطف حسین احمد 2221122 كفـءكفـء612011/02/14 معلم

الثورة بالبربا 2009/06/27 امانى عبدالرحمن رزق حسن 2231921 كفـءكفـء622011/06/27 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2009/06/27 امانى عبدالعزیز المصرى مھران 2215113 كفـءكفـء632011/06/27 معلم

الدویر االبتدائیھ الجدیده 2008/02/28 امانى فتحى مطاوع فرغلى 2233250 كفـءكفـء642011/02/28 معلم

صدفااالعدادیة بنین 2009/06/27 امانى كمال دمحم تمیم 2373974 كفـءكفـء652011/06/27 معلم

التحریر ببنى فیر 2009/02/28 امانى ناشد عیاط حنین 2231909 كفـءكفـء662011/02/28 معلم

الدویر االبتدائیة بنین 2009/02/28 امل بطرس خیلھ مرقص 2227828 كفـءكفـء672011/02/28 معلم

الدویر للتعلیم االساسى 2009/02/28 امل حسن اسماعیل سلمان 2235003 كفـءكفـء682011/02/28 معلم
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األعلي

الخلفاء االبتدائیة المشتركة بصدفا 2008/02/14 امل ناجى دمحم على 2228884 كفـءكفـء692011/02/14 معلم

التفوق االبتدائیة بالوعاضلھ 2009/06/27 امل نور الدین یحیى ابوزید 2230965 كفـءكفـء702011/06/27 معلم

الدكتور زكى عبد المتعال بنین 2008/06/27 امل ھاشم دمحم عثمان 2252178 كفـءكفـء712011/06/27 معلم

الدكتور زكى عبد المتعال بنین 2009/02/14 امیر نادر لطفى سامى 2233261 كفـءكفـء722011/02/14 معلم

روضة كوم سعید الغربى 2010/06/27 أمیرة رفعت جرجس بشاى 2171986 كفـءكفـء732011/06/27 معلم

مصطفى سلیمان بالدویر 2009/02/28 امیرة محروس جابر مرسى 2234928 كفـءكفـء742011/02/28 معلم

مدرسة كردوس ع المشتركة 2009/06/27 امیره احمد سالم حسن 2378699 كفـءكفـء752011/06/27 معلم

مدرسة كردوس ع المشتركة 2009/06/27 أن عزت فلیب صلدق 2268323 كفـءكفـء762011/06/27 معلم

فتحى امین طنطاوى الرسمیة لغات 2009/02/14 اندرو اسحق ناجى شاكر 2231072 كفـءكفـء772011/02/14 معلم

العروبة بالشناینة 2009/02/28 انطونیوس شوقى فایز عبدالنور 2230799 كفـءكفـء782011/02/28 معلم

صدفا الثانویة التجاریة المشتركة 2009/06/27 انوار قندیل عطیفى سید 2373949 كفـءكفـء792011/06/27 معلم

الدویر االبتدائیة بنین 2009/02/28 ایرین عطیھ عزیز حنا 2234992 كفـءكفـء802011/02/28 معلم

البارود شرق للتعلیم االساسى 2009/06/27 ایرین منیر رزق هللا شحاتھ 2219636 كفـءكفـء812011/06/27 معلم

اوالد الیاس االبتدائیة بنات 2009/02/28 ایرینى ارمانیوس عازر بقطر 2231914 كفـءكفـء822011/02/28 معلم

كوم اسفحت االعدادیة المشتركة 2009/06/27 ایرینى عبده عجایبى ابراھیم 2228901 كفـءكفـء832011/06/27 معلم

مدرسة اوالد الیاس التجاریةالمشتركة 2008/06/27 ایرینى منیر شحاتھ مقار 2375019 كفـءكفـء842011/06/27 معلم

مصطفى سلیمان بالدویر 2009/06/27 ایفین رزق قداس رزق 2221124 كفـءكفـء852011/06/27 معلم
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البارود شرق للتعلیم االساسى 2009/06/27 ایمان تمام على دمحم 2236514 كفـءكفـء862011/06/27 معلم

التفوق االبتدائیة بالوعاضلة 2009/02/28 ایمان رسمى ناشد باسلیوس 2234952 كفـءكفـء872011/02/28 معلم

ناصر بالدویر 2009/02/14 ایمان سعدان بخیت بسطا 89785 كفـءكفـء882011/02/14 معلم

بنى فبز االعدادیة المشتركة 2009/06/27 ایمان سید على دمحم 2258558 كفـءكفـء892011/06/27 معلم

صدفا التجریبیة الرسمیھ الجدیدة 2009/06/27 ایمان عبد الظاھر سید یالم 2387164 كفـءكفـء902011/06/27 معلم

مدرسھ الدویر الثانویھ المشتركة 2008/02/14 ایمان عبدالعظیم مصطفى  حسین 2228892 كفـءكفـء912011/02/14 معلم

البارود شرق للتعلیم االساسى 2009/06/27 ایمان محروص ابوضیف مھران 2403954 كفـءكفـء922011/06/27 معلم

صدفا التجریبیة الرسمیھ الجدیدة 2008/06/27 ایمان محمود دمحم ابراھیم 2283045 كفـءكفـء932011/06/27 معلم

مدرسھ الدویر الثانویھ المشتركة 2009/06/27 ایمان موسى جید بشاى 2252238 كفـءكفـء942011/06/27 معلم

الدكتور زكى عبد المتعال بنین 2009/02/28 ایمن عنتر خلف هللا حمدانى 2231939 كفـءكفـء952011/02/28 معلم

ناصر بالدویر 2010/02/14 ایناس حسنى عطاm یعقوب 1070001 كفـءكفـء962011/02/14 معلم

البریا الثانویة المشتركة 2008/01/10 ایھاب احمد سید رشوان 2216257 كفـءكفـء972011/02/28 معلم

مدرسة كردوس ع المشتركة 2009/06/27 ایھاب جابر عبدالمالك صالح 2373160 كفـءكفـء982011/06/27 معلم

الشناینة االبتدائیة المشتركة 2008/05/23 ایھاب فرح فھمى فرح 2221120 كفـءكفـء992011/06/27 معلم

اللواء جمال مھران بالبربا 2008/01/08 باسم سند غالى ملیح 2221121 كفـءكفـء1002011/02/28 معلم

كوم اسفحت االعدادیة المشتركة 2007/12/25 باسم شفیق خلھ یوسف 2229945 كفـءكفـء1012011/02/14 معلم

كوم اسفحت االعدادیة المشتركة 2009/02/14 باسم طلعت فخرى مشرقى 2229947 كفـءكفـء1022011/02/14 معلم
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مدرسھ كوم سعید الغربى االعدادیة 2009/06/27 بخیت منیر بخیت فانوس 2300927 كفـءكفـء1032011/06/27 معلم

البارود شرق للتعلیم االساسى 2009/06/27 بخیتھ زھرى حامد عمران 2224364 كفـءكفـء1042011/06/27 معلم

كردوس االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 بھاء الدین كمال احمد ابراھیم 2234970 كفـءكفـء1052011/06/27 معلم

صدفا الثانویة التجاریة المشتركة 2004/07/01 بھاء صموئیل عطیھ اقالدیوس 82801 كفـءكفـء1062009/01/25 معلم

احمد بھاءالدین بالساللمة 2009/02/14 بھاء وھیب بولس ابراھیم 2233239 كفـءكفـء1072011/02/14 معلم

الشھید المقدم مھران عبدالرحیم سید بالدویر 2008/06/27 بیكیناز حسن دمحم سید 2252241 كفـءكفـء1082011/06/27 معلم

مدرسة التعلیم االساسى بكوم ابو حجر 2009/02/28 ثریا لظیم فالح زخاریوس 2230963 كفـءكفـء1092011/02/28 معلم

فصول صدفا الثانویة الجدیدة بنات 2008/02/28 ثناء خلف هللا حسن مسعود 2229795 كفـءكفـء1102011/02/28 معلم

مدرسھ الدویر الثانویھ المشتركة 2009/06/27 ثناء على احمد دمحم 2384329 كفـءكفـء1112011/06/27 معلم

دمحمفھیم بدوى/الشھیدمجند 2008/06/27 جاكلین خلیفھ فخرى مشرقى 2370801 كفـءكفـء1122011/06/27 معلم

الوعاضلة االعدادیة المشتركة 2008/06/27 جاكلین فوزى عزیز قریاقص 2221134 كفـءكفـء1132011/06/27 معلم

كوم اسفحت المشتركة 2009/06/27 جرجس عزیز نجیب ویصا 2375285 كفـءكفـء1142011/06/27 معلم

كردوس االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 جمالت عبدالناصر دمحم رضوان 2231887 كفـءكفـء1152011/02/14 معلم

ثابت احمد عامر االبتدائیة 2009/02/28 جون سعد ریاض بخیت 2227841 كفـءكفـء1162011/02/28 معلم

النھضھ بكیمان سعید 2008/02/14 جیھان البدري صدیق سلیمان 2233943 كفـءكفـء1172011/02/14 معلم

الدكتور زكى عبد المتعال بنین 2009/06/27 حاتم عزت حنا ابوالسعود 2267686 كفـءكفـء1182011/06/27 معلم

مدرسھ كوم سعید الغربى االعدادیة 2009/02/14 حازم جمال عبد الاله حمدان 2231923 كفـءكفـء1192011/02/14 معلم
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صدفا الثانویة التجاریة المشتركة 2009/06/27 حسام الدین مصطفى دمحم سید 2373326 كفـءكفـء1202011/06/27 معلم

ثابت احمد عامر االبتدائیة 2009/02/14 حسانین فتحى حسانین ابوالحسن 2226290 كفـءكفـء1212011/02/14 معلم

نجوع السدارة للتعلیم االساسى 2009/06/27 حسن رایق حسن احمد 2216244 كفـءفوق المتوسط1222011/06/27 معلم

اوالدالیاس الثانویھ المشتركة 2009/02/14 حسن عیسى شحاتھ عالء الدین 2231906 كفـءكفـء1232011/02/14 معلم

البارود شرق للتعلیم االساسى 2009/02/14 حسن دمحم محمود عبدهللا 2229948 كفـءكفـء1242011/02/14 معلم

كوم اسفحت االعدادیة المشتركة 2009/02/14 حسنى عثمان عبدالموجود على 2231022 كفـءكفـء1252011/02/14 معلم

نزلة االبلق االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 حلمى عبد الاله عنتر دمحم 2406274 كفـءكفـء1262011/06/27 معلم

روضة مصطفى سلیمان 2009/06/27 حنان زھوى زكى واصف 2381716 كفـءكفـء1272011/06/27 معلم

مجریس االبتدائیة المشتركة 2008/02/28 حنان سند ایوب سمعان 2228891 كفـءكفـء1282011/02/28 معلم

صدفا الثانویة التجاریة المشتركة 2009/02/14 حنان شحاتھ عطیھ جرجس 2219010 كفـءكفـء1292011/02/14 معلم

السادات االبتدائیة بكردوس 2009/02/14 حنان عبدالرحیم حسن جاد 2230957 كفـءكفـء1302011/02/14 معلم

التحریر ببنى فیر 2009/02/28 حنان عبدالعزیز دمحم على 2226303 كفـءكفـء1312011/02/28 معلم

التحریر ببنى فیر 2008/02/28 حنان عبدالقادر حسین مصطفى 2230805 كفـءكفـء1322011/02/28 معلم

جزیرة مجریس 2008/06/27 حنان عبدالكریم عبدالعال حسن 2230946 كفـءكفـء1332011/06/27 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2009/06/27 حنان میالد مرقص شنوده 2373216 كفـءكفـء1342011/06/27 معلم

الشناینھ االعدادیھ المشتركھ 2008/05/15 خالد عبد الفتاح علیوه نفادى 2377125 كفـءكفـء1352011/06/27 معلم

مدرسة التعلیم االساسى بكوم ابو حجر 2007/12/25 خالد نادى فراج سعد 2230960 كفـءكفـء1362011/02/14 معلم
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صدفااالعدادیة بنین 2009/06/27 دعاء الكروان عاى حسین على 2373929 كفـءكفـء1372011/06/27 معلم

مصطفى سلیمان بالدویر 2009/02/28 دعاء برھام دانیال یسى 2226300 كفـءكفـء1382011/02/28 معلم

اوالد الیاس االبتدائیة بنات 2008/02/14 دعاء سید زغاول على 2219647 كفـءكفـء1392011/02/28 معلم

دمحمفھیم بدوى/الشھیدمجند 2009/06/27 رافت عبد المسیح غالى بطرس 2243652 كفـءكفـء1402011/06/27 معلم

فصول صدفا الثانویة الجدیدة بنات 2009/06/27 رامز موسى  بطرس فلوتھ 2219016 كفـءكفـء1412011/06/27 معلم

صدفااالعدادیة بنین 2008/06/27 راندا جریس بسطا جریس 2219011 كفـءكفـء1422011/06/27 معلم

الدكتور زكى عبد المتعال بنین 2008/06/27 رانیا لویز نجیب ویصا 2252179 كفـءكفـء1432011/06/27 معلم

الشھداء بكوم اسفحت 2009/02/28 رائد شكرهللا نصیف جالب 2229942 كفـءكفـء1442011/02/28 معلم

التحریر ببنى فیر 2009/02/28 mرباب عبد الفتاح خلف خلفا 2219013 كفـءكفـء1452011/02/28 معلم

النھضھ بكیمان سعید 2009/06/27 رجاء حسن دمحم بخیت 2231044 كفـءكفـء1462011/06/27 معلم

الشھداء بكوم اسفحت 2009/02/14 رجاء راجح فھیم لوقا 2231049 كفـءكفـء1472011/02/14 معلم

فصول جزیرة مجریس االعدادیھ 2008/05/08 رجائى راجح فھیم لوقا 2224359 كفـءكفـء1482011/06/27 معلم

بنى فبز االعدادیة المشتركة 2008/06/27 رحمھ احمد سلیمان دمحم 2396758 كفـءكفـء1492011/06/27 معلم

الشھداء بكوم اسفحت 2008/02/14 رزقھ سید فؤاد احمد 2228890 كفـءكفـء1502011/02/14 معلم

مدرسة صدفا االعدادیة بنات 2009/06/27 رشا بخیت صاوى احمد 2376924 كفـءكفـء1512011/06/27 معلم

الدویر االبتدائیھ الجدیده 2009/06/27 رشا جمیل مترى رملھ 2217793 كفـءكفـء1522011/06/27 معلم

الشھید المقدم مھران عبدالرحیم سید بالدویر 2008/06/27 رشا جوزیف سند ھندى 2216254 كفـءكفـء1532011/06/27 معلم
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مصطفى سلیمان بالدویر 2009/02/14 رشا رفعت ریاض ویصا 2234925 كفـءكفـء1542011/02/14 معلم

فصول صدفا الثانویة الجدیدة بنات 2008/06/27 رشا عبد الظاھر دمحم بكر 2221220 كفـءكفـء1552011/06/27 معلم

مجریس االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 رشا عبدالنعیم متولى امین 2231901 كفـءكفـء1562011/06/27 معلم

طارق بن زیاد ببنى فیز 2009/06/27 رشا فاروق مھران دمحم 2228894 كفـءكفـء1572011/06/27 معلم

الوحدة المجمعة باوالد الیاس 2009/06/27 رشا دمحم محمود دمحم 2230786 كفـءكفـء1582011/06/27 معلم

اوالدالیاس الثانویھ المشتركة 2008/06/27 رشا نادى عطیھ علیوه 2216259 كفـءكفـء1592011/06/27 معلم

مدرسة كردوس ع المشتركة 2009/06/27 رشیده خالف خلف عثمان 2379037 كفـءكفـء1602011/06/27 معلم

البارود شرق للتعلیم االساسى 2008/02/14 رضا ثابت حسن تمام 2221765 كفـءكفـء1612011/02/14 معلم

كردوس االبتدائیة المشتركة 2008/02/28 رضا دمحم خضر ابراھیم 2234114 كفـءكفـء1622011/02/28 معلم

مصطفى سلیمان بالدویر 2008/02/28 رضوى راشد عبدالراضى عثمان 2234937 كفـءكفـء1632011/02/28 معلم

الدویر للتعلیم االساسى 2008/02/28 رفیدة دمحم عبده عزقالنى 2229803 كفـءكفـء1642011/02/28 معلم

كردوس االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 رقیھ دمحم حسن دمحم 2231891 كفـءكفـء1652011/06/27 معلم

حضانھ مدرسةاوالد الیاس االبتدائیة بنات 2008/02/28 رندا زین العابدین عبد العزیز دمحم 2219651 كفـءكفـء1662011/02/28 معلم

الثورة بالبربا 2009/02/28 رندا نعمان فھیم ابادیر 2221768 كفـءكفـء1672011/02/28 معلم

الدویر االبتدائیة بنین 2008/05/08 ریمون سامى حبیش ریاض 2273601 كفـءكفـء1682011/06/27 معلم

اللواء جمال مھران بالبربا 2009/06/27 ریمون صبرى لطفى فلتس 2224358 كفـءكفـء1692011/06/27 معلم

مدرسھ الدویر الثانویھ المشتركة 2008/06/27 زینب عبد العظیم مصطفى حسین 2230974 كفـءكفـء1702011/06/27 معلم
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اوالدالیاس الثانویھ المشتركة 2008/01/25 سالم عبدالمنعم سالم احمد 2230797 كفـءكفـء1712011/02/14 معلم

الشناینھ االعدادیھ المشتركھ 2009/06/27 سامیھ سعد هللا قاصد بسالى 2221126 كفـءكفـء1722011/06/27 معلم

روضة مجمعة أوالد الیاس 2008/02/14 سحر زغلول على عطیفى 2225690 كفـءكفـء1732011/02/14 معلم

دمحمفھیم بدوى/الشھیدمجند 2008/07/27 سحر سعید جید عزیز 2252979 كفـءكفـء1742011/06/27 معلم

البارود شرق للتعلیم االساسى 2009/06/27 سحر عبدالرحیم فتحى ابراھیم 2240965 كفـءكفـء1752011/06/27 معلم

التحریر ببنى فیر 2008/02/14 سحر عبدالواحد فرغلى علم الدین 2230944 كفـءكفـء1762011/03/09 معلم

النھضھ بكیمان سعید 2008/02/14 سحر فوزى ظریف شحاتھ 2230781 كفـءكفـء1772011/02/14 معلم

حضانة كردوس المشتركة 2008/06/27 سعاد عمر دمحم عمر 2290419 كفـءكفـء1782011/06/27 معلم

صدفا االبتدائیة بنات 2008/02/28 سعاد یونس على محمود 2229829 كفـءكفـء1792011/02/28 معلم

جزیرة مجریس 2008/06/27 سعدیھ سالمان احمد سالمان 2230943 كفـءكفـء1802011/06/27 معلم

البارود شرق للتعلیم االساسى 2009/06/27 سلوى عبد الرزاق ابوضیف عید 2376844 كفـءكفـء1812011/06/27 معلم

دمحمفھیم بدوى/الشھیدمجند 2009/06/27 سلوى عبدالخالق شلتوت ابو علیم 2243656 كفـءكفـء1822011/05/09 معلم

صدفا االبتدائیة بنات 2008/06/27 سماح جورج شوقى مرقس 2227849 كفـءكفـء1832011/06/27 معلم

روضة مصطفى سلیمان 2009/06/27 سمیحھ عزت ابراھیم واصف 2381722 كفـءكفـء1842011/06/27 معلم

الدكتور زكى عبد المتعال بنین 2009/06/27 سمیر سعد كمل على 2256207 كفـءكفـء1852011/06/27 معلم

التفوق االبتدائیة بالوعاضلھ 2009/06/27 سمیھ عبدالرحمن على احمد 2230967 كفـءكفـء1862011/06/27 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2009/06/27 سناء بشرى میخائیل اسحق 2371748 كفـءكفـء1872011/06/27 معلم
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مدرسة كردوس ع المشتركة 2008/06/27 سناء شعبان عبدالعال شعبان 2378717 كفـءكفـء1882011/06/27 معلم

صدفا االبتدائیة بنات 2009/02/14 سناء دمحم ثابت دمحم 2233259 كفـءكفـء1892011/02/14 معلم

مجریس االبتدائیة المشتركة 2008/02/14 سھام عبدالواحد فرغلى علم الدین 2230942 كفـءكفـء1902011/02/14 معلم

روضة الدویر 2009/06/27 سھره ابوعكر محمود حسین 2229862 كفـءكفـء1912011/06/27 معلم

روضة التحریر ببنى فیر 2008/06/27 سھره احمد بدوى حسن 2235017 كفـءكفـء1922011/06/27 معلم

حضانة كردوس المشتركة 2008/06/27 سھیر عاطى زكى خلیل 2377009 كفـءكفـء1932011/06/27 معلم

البارود شرق للتعلیم االساسى 2009/06/27 سوزان وجیھ ریاض نان 2229954 كفـءكفـء1942011/06/27 معلم

الوحدة المجمعة باوالد الیاس 2008/02/14 سوزى صدقى انور دانیال 2230782 كفـءكفـء1952011/02/14 معلم

روضة التعلیم االساسى بكوم ابو حجر 2009/02/28 سوزى فتحى وسیلى اسكندر 2233249 كفـءكفـء1962011/02/28 معلم

السادات االبتدائیة بكردوس 2009/02/14 سید احمد عبد العال نصر 2223184 كفـءكفـء1972011/02/14 معلم

كوم اسفحت المشتركة 2009/02/14 سید سمیر فرغلى مجلى 2231024 كفـءكفـء1982011/02/14 معلم

التحریر ببنى فیر 2009/06/27 شادیھ سلیمان جوده سلیمان 2235012 كفـءكفـء1992011/06/27 معلم

الوعاضلة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 شمعھ سامى سیدین جرجس 2224365 كفـءكفـء2002011/06/27 معلم

نزلة االبلق االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 شمعھ نبیھ صلیب جرس 2231040 كفـءكفـء2012011/02/14 معلم

الدكتور زكى عبد المتعال بنین 2009/06/27 شنوده ابادیر موریس مكارى 2243904 كفـءكفـء2022011/06/27 معلم

اوالد الیاس ع الحدیثة 2009/02/14 شیرین ابراھیم بطرس فرج 2231038 كفـءكفـء2032011/02/14 معلم

الوعاضلة االعدادیة المشتركة 2008/06/27 شیرین اسحق یوسف حنین 2240967 كفـءكفـء2042011/06/27 معلم
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بنى فبز االعدادیة المشتركة 2008/06/27 شیماء ابراھیم عبدالعال رمضان 2377909 كفـءكفـء2052011/06/27 معلم

صدفا الثانویة التجاریة المشتركة 2008/06/27 شیماء امین عبد العال حسن 2225678 كفـءكفـء2062011/06/27 معلم

كوم اسفحت االعدادیة المشتركة 2009/02/14 شیماء رفعت مھران دمحم 2221776 كفـءكفـء2072011/02/14 معلم

مدرسة كردوس ع المشتركة 2009/06/27 شیماء كمال احمد ابراھیم 2382415 كفـءكفـء2082011/06/27 معلم

البارود شرق للتعلیم االساسى 2009/02/28 صابرین خالف احمد عبدالحافظ 2230954 كفـءكفـء2092011/02/28 معلم

كوم اسفحت المشتركة 2009/02/14 صابرین عبدالنعیم على عبدالنعیم 2233269 كفـءكفـء2102011/02/14 معلم

بنى فبز االعدادیة المشتركة 2007/05/01 صادق اسماعیل صادق اسماعیل 2373178 كفـءكفـء2112011/05/09 معلم

اوالدالیاس الثانویھ المشتركة 2009/06/27 صباح دمحم سید موسى 2218370 كفـءكفـء2122011/06/27 معلم

الشھداء بكوم اسفحت 2008/02/28 صباح دمحم عبد الاله ابراھیم 2236518 كفـءكفـء2132011/02/28 معلم

احمد بھاءالدین بالساللمة 2009/02/28 صفاء الحسینى نورالحجاج حسین 2233242 كفـءكفـء2142011/02/28 معلم

كردوس االبتدائیة المشتركة 2008/02/28 صفاء تمام احمد دمحم 2231036 كفـءكفـء2152011/02/28 معلم

دمحمفھیم بدوى/الشھیدمجند 2009/06/27 صفاء حسن عبدالعال محم 2379673 كفـءكفـء2162011/06/27 معلم

الشناینھ االعدادیھ المشتركھ 2008/06/27 صفاء شعبان على سید 2221130 كفـءكفـء2172011/06/27 معلم

كوم سعید الغربى االبتدائیة المشتركة 2008/02/28 صفاء عبدالرحمن خلیفھ عثمان 2231042 كفـءكفـء2182011/02/28 معلم

عثمان بن عفان بالبربا 2009/06/27 صفاء فتحى ثابت فرغلى 2221123 كفـءكفـء2192011/06/27 معلم

عثمان بن عفان بالبربا 2009/06/27 صفاء كامل جرجس شنوده 2243674 كفـءكفـء2202011/06/27 معلم

مجریس االبتدائیة المشتركة 2008/02/14 صفاء كمال على محمود 2231931 كفـءكفـء2212011/02/14 معلم
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كوم اسفحت المشتركة 2009/02/28 صفاء لطفى زكرى روفائیل 2234988 كفـءكفـء2222011/02/28 معلم

مجریس االبتدائیة المشتركة 2008/06/27 صفاء دمحم عیسى عطیفى 2232379 كفـءكفـء2232011/06/27 معلم

كوم سعید الغربى االبتدائیة المشتركة 2008/02/28 صفاء مھدى سید ھریدى 2230961 كفـءكفـء2242011/02/28 معلم

الوحدة المجمعة للتعلیم االساسى 2009/06/27 صالح محمود عبد الجابر دمحم 2219638 كفـءكفـء2252011/06/27 معلم

بنى فبز االعدادیة المشتركة 2009/02/28 عادل عطیھ دیاب زاید 2231910 كفـءكفـء2262011/02/28 معلم

التحریر ببنى فیر 2009/02/28 عباس دمحم احمد عامر 2231027 كفـءكفـء2272011/02/28 معلم

كوم اسفحت االعدادیة المشتركة 2009/02/14 عبد السمبع سمیر عبدالخالق محمود 2226285 كفـءكفـء2282011/02/14 معلم

البارود شرق للتعلیم االساسى 2009/02/14 عبد هللا مصطفى دمحم مھران 2221117 كفـءكفـء2292011/02/14 معلم

السادات االبتدائیة بكردوس 2009/06/27 عبدالرحمن موسى عبدالحافظ موسى 2377034 كفـءكفـء2302011/06/27 معلم

روضة مصطفى سلیمان 2008/02/28 عبیر حمیدو دمحم شطورى 2234936 كفـءكفـء2312011/02/28 معلم

البارود شرق للتعلیم االساسى 2009/06/27 عبیر دمحم عطیھ حسن 2371230 كفـءكفـء2322011/06/27 معلم

الشھید دمحم جمال عبدالحمید االبتدائیة المشتركة 2008/06/27 عبیر مصطفى سید عبدالعال 2250648 كفـءكفـء2332011/06/27 معلم

الوحدة المجمعة باوالد الیاس 2009/06/27 عبیر موسى یسى عبد الشھید 2259665 كفـءكفـء2342011/06/27 معلم

التحریر ببنى فیر 2008/02/28 عزة عطیفى عبدالحافظ عطیفى 2231046 كفـءكفـء2352011/02/28 معلم

الوحدة المجمعة باوالد الیاس 2009/06/27 عزه رشوان على رشوان 2375074 كفـءكفـء2362011/06/27 معلم

روضة مجمعة أوالد الیاس 2009/02/28 عزه فؤاد تادرس جرجس 2237474 كفـءكفـء2372011/02/28 معلم

البارود شرق للتعلیم االساسى 2009/02/14 عزیزه سلیمان فراج سایمان 2250640 كفـءكفـء2382011/02/14 معلم
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كوم اسفحت االعدادیة المشتركة 2008/05/09 عصام جادالرب ریاض جادالرب 2215125 كفـءكفـء2392011/06/27 معلم

مدرسھ كوم سعید الغربى االعدادیة 2006/07/03 عصام حسني لطیف جید 89157 كفـءكفـء2402011/02/14 معلم

مصطفى سلیمان بالدویر 2009/06/27 عفاف سید شبیب جالل 2230808 كفـءكفـء2412011/06/27 معلم

بنى فبز االعدادیة المشتركة 2009/06/27 عال خلف عبد العال عبد الوارث 2398832 كفـءكفـء2422011/06/27 معلم

مجریس االبتدائیة المشتركة 2008/02/28 عال دمحم شلتوت ابوعلیم 2234941 كفـءكفـء2432011/02/28 معلم

السادات االبتدائیة بكردوس 2009/06/27 عالء الدین احمد عبدالقادر احمد 2230801 كفـءكفـء2442011/06/27 معلم

كوم اسفحت االعدادیة المشتركة 2009/06/27 عالء جمال ونیس شنوده 2228903 كفـءكفـء2452011/06/27 معلم

مدرسة التعلیم االساسى بكوم ابو حجر 2007/12/24 عالء غندور خیر سعد 2231925 كفـءكفـء2462011/02/14 معلم

الوحدة المجمعة باوالد الیاس 2009/02/14 علم عبد الرحمن دمحم حماد 2225689 كفـءكفـء2472011/02/14 معلم

دمحمفھیم بدوى/الشھیدمجند 2008/06/27 على عبد الواحد فرغلى علم الدین 2243653 كفـءكفـء2482011/06/27 معلم

احمد بھاء الدین للتعلیم االساسى 2009/06/27 على عویس على مرسى 2223189 كفـءكفـء2492011/06/27 معلم

اوالد الیاس االبتدائیة المشتركة 2004/07/01 عماد یعقوب اسحق جرجس 2230951 كفـءكفـء2502011/06/27 معلم

مدرسة التعلیم االساسى بكوم ابو حجر 2008/05/08 عمرو خلف ھریدى عثمان 2329801 كفـءكفـء2512011/06/27 معلم

مصطفى سلیمان بالدویر 2009/02/28 عید امین عزیز صلیب 2230810 كفـءكفـء2522011/02/28 معلم

الشناینة االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 عیسى انور عیسى زخارى 2221119 كفـءكفـء2532011/06/27 معلم

فصول صدفا الثانویة الجدیدة بنات 2008/06/27 غادة شحاتھ دمحم زیدان 2188003 كفـءكفـء2542011/06/27 معلم

دمحمفھیم بدوى/الشھیدمجند 2009/06/27 غاده السید حسن مرسى 2243655 كفـءكفـء2552011/06/27 معلم
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مدرسة اوالد الیاس التجاریةالمشتركة 2009/06/27 غاده حسنى سید حسین 2371833 كفـءكفـء2562011/06/27 معلم

مصطفى سلیمان بالدویر 2008/02/28 فاتن خلف صدیق على 2234929 كفـءكفـء2572011/02/28 معلم

الدكتور زكى عبد المتعال بنین 2008/02/28 فاتن دمحم حسین دمحم 2234931 كفـءكفـء2582011/02/28 معلم

احمد بھاءالدین بالساللمة 2008/02/28 فاطمة دمحم احمد عبد الغني 1073001 كفـءكفـء2592011/02/28 معلم

روضة مجریس 2008/06/27 فاطمھ عبدالرازق مصطفى حسین 2260844 كفـءكفـء2602011/06/27 معلم

الشھید المقدم مھران عبدالرحیم سید بالدویر 2009/02/28 فاطمھ عبدربھ عبدالراضى بخیت 2234927 كفـءكفـء2612011/02/28 معلم

الوحدة المجمعة باوالد الیاس 2009/02/14 فاطمھ دمحم عبدالحمید على 2230794 كفـءكفـء2622011/02/14 معلم

حضانة كردوس المشتركة 2008/02/28 فایزه فزاع على فزاع 2230796 كفـءكفـء2632011/02/28 معلم

اوالدالیاس الثانویھ المشتركة 2009/06/27 فیزى بخیت عمران حماد 2373985 كفـءكفـء2642011/06/27 معلم

مجریس االبتدائیة المشتركة 2008/02/28 كرستین جابر عبد المالك حنا 2236501 كفـءكفـء2652011/02/28 معلم

كوم اسفحت االعدادیة المشتركة 2009/06/27 كرستین مظھر مفید عرندس 2260056 كفـءكفـء2662011/06/27 معلم

الدویر االبتدائیة بنین 2008/02/28 كریمھ رجب خلیفھ رمضان 2229792 كفـءكفـء2672011/02/28 معلم

البارود شرق للتعلیم االساسى 2008/02/28 كریمھ سمانى احمد على 2230952 كفـءكفـء2682011/02/28 معلم

بنى فیز المشتركة 2008/02/28 كریمھ عبد المنعم عبد الحكیم عبد الرحیم 2221223 كفـءكفـء2692011/02/28 معلم

روضة التحریر ببنى فیر 2009/06/27 لبنھ ماھر تمیم عبد البخیت 2396334 كفـءكفـء2702011/06/27 معلم

مصطفى سلیمان بالدویر 2009/06/27 لبنى ابوالحسن الشاذلي على 2234933 كفـءكفـء2712011/06/27 معلم

الوعاضلة االعدادیة المشتركة 2008/06/27 لوسى ماھر حسنى سلیمان 2240964 كفـءكفـء2722011/06/27 معلم
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حضانھ مدرسةاوالد الیاس االبتدائیة بنات 2008/02/28 ماجده ادور فخرى رزق اللـھ 2219643 كفـءكفـء2732011/02/28 معلم

مصطفى سلیمان بالدویر 2009/02/28 مارسیل راشد عطیھ فانوس 2233243 كفـءكفـء2742011/02/28 معلم

كوم اسفحت االعدادیة المشتركة 2009/06/27 مارى ساویرس صدقى ساویرس 2228900 كفـءكفـء2752011/06/27 معلم

البارود شرق للتعلیم االساسى 2009/02/28 مارى موریس فخرى مشرقى 2221764 كفـءكفـء2762011/02/28 معلم

فتحى امین طنطاوى الرسمیة لغات 2009/02/14 مایكل رمسیس یسى بخیت 2218369 كفـءكفـء2772011/02/14 معلم

الشھداء بكوم اسفحت 2009/06/27 مایكل شوقى نصحى رزق هللا 2373914 كفـءكفـء2782011/06/27 معلم

الشناینھ االعدادیھ المشتركھ 2009/06/27 دمحم احمد عامر حسن 2221131 كفـءكفـء2792011/06/27 معلم

دمحمفھیم بدوى/الشھیدمجند 2009/06/27 دمحم البدرى دمحم دمحم 2243651 كفـءكفـء2802011/06/27 معلم

مدرسھ كوم سعید الغربى االعدادیة 2007/12/27 دمحم انور دمحم احمد 2231930 كفـءكفـء2812011/02/14 معلم

فصول جزیرة مجریس االعدادیھ 2009/06/27 دمحم حجازى فرغلى علم الدین 2374233 كفـءكفـء2822011/06/27 معلم

مدرسھ الدویر الثانویھ المشتركة 2009/02/14 دمحم حسین احمد حسین 2226288 كفـءكفـء2832011/02/14 معلم

مدرسھ الدویر الثانویھ المشتركة 2008/05/08 دمحم رزق یوسف دمحم على 2215108 كفـءكفـء2842011/06/27 معلم

فصول جزیرة مجریس االعدادیھ 2009/06/27 دمحم سعد الدین ناصر احمد الشریف 2402907 كفـءكفـء2852011/06/27 معلم

صدفاالرسمیھ للغات بالببا 2009/06/27 دمحم صالح سید خلیفھ 2377016 كفـءكفـء2862011/06/27 معلم

البربا االبتدائیة الحدیثة 2009/06/27 دمحم عباس على مسعود 2230803 كفـءكفـء2872011/06/27 معلم

البربا ع بنات 2009/06/27 دمحم عبد الرازق احمد سھام اللیل 2221116 كفـءكفـء2882011/06/27 معلم

الشھید دمحم جمال عبدالحمید االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 دمحم عبدالرحمن شاكر ھاللى 2217792 كفـءكفـء2892011/06/27 معلم
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كوم اسفحت االعدادیة المشتركة 2008/01/04 دمحم على دمحم متولى 2223180 كفـءكفـء2902011/02/14 معلم

كوم اسفحت االعدادیة المشتركة 2008/05/09 دمحم فتحى شوقى صادق 2376287 كفـءكفـء2912011/06/27 معلم

فصول جزیرة مجریس االعدادیھ 2009/06/27 دمحم فراج سید رشوان 2221133 كفـءكفـء2922011/06/27 معلم

جزیرة مجریس 2009/02/14 دمحم محمود سلطان مصطفى 2226298 كفـءكفـء2932011/02/14 معلم

الدویر للتعلیم االساسى 2009/06/27 دمحم ممدوح نسیم حسن 2375286 كفـءكفـء2942011/06/27 معلم

الدویر االبتدائیھ الجدیده 2009/02/28 دمحم نادى دمحم سید 2236506 كفـءكفـء2952011/02/28 معلم

اوالدالیاس الثانویھ المشتركة 2009/02/28 محمود ابراھیم احمد ابراھیم 2216256 كفـءكفـء2962011/02/14 معلم

دمحمفھیم بدوى/الشھیدمجند 2009/06/27 محمود اسماعیل سلیمان خلیفھ 2377117 كفـءكفـء2972011/06/27 معلم

كوم اسفحت االعدادیة المشتركة 2007/12/22 محمود حسین عبدالاله دمحم 2228888 كفـءكفـء2982011/02/14 معلم

بنى فبز االعدادیة المشتركة 2009/06/27 محمود على فرغلى عبدالعاطى 2227852 كفـءكفـء2992011/06/27 معلم

صدفا الثانویة التجاریة المشتركة 2009/06/27 محمود دمحم محمود عثمان 2375289 كفـءكفـء3002011/06/27 معلم

الشناینة االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 مخلص جرجس فوزى قلتھ 2221118 كفـءكفـء3012011/02/14 معلم

مدرسة التعلیم االساسى بكوم ابو حجر 2008/06/27 مدیحھ عاطف عدلى مسعود 2257942 كفـءكفـء3022011/06/27 معلم

الدویر االبتدائیة بنین 2009/02/28 مرثا اسحاق بخیت عویضھ 2229801 كفـءكفـء3032011/02/28 معلم

الدویر االبتدائیة بنین 2008/02/14 مرثا فوزى عطاهللا یسى 2227836 كفـءكفـء3042011/03/01 معلم

مدرسة التعلیم االساسى بكوم ابو حجر 2008/05/08 مرشد بخیت غالى حنا 2253455 كفـءكفـء3052011/06/27 معلم

الخلفاء االبتدائیة المشتركة بصدفا 2008/02/14 مرفت صالح احمد دمحم 2229837 كفـءكفـء3062011/02/14 معلم
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بنى فبز االعدادیة المشتركة 2008/06/27 مرفت كمال مھنى خلیل 2378294 كفـءكفـء3072011/06/27 معلم

اوالد الیاس االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 مروه سید عبد هللا حسن 2395276 كفـءكفـء3082011/06/27 معلم

دمحمفھیم بدوى/الشھیدمجند 2008/06/27 مروه على جابر عثمان 2233635 كفـءكفـء3092011/06/27 معلم

دمحمفھیم بدوى/الشھیدمجند 2009/02/28 مریان عزت رزیق جید 2231899 كفـءكفـء3102011/02/28 معلم

الشھید المقدم مھران عبدالرحیم سید بالدویر 2008/06/27 مریم بدرى نعمھ هللا بشاره 2252239 كفـءكفـء3112011/06/27 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2008/06/27 مریم شكرى یعقوب حنا 2371680 كفـءكفـء3122011/06/27 معلم

مدرسة كردوس ع المشتركة 2009/06/27 مریم عادل جرجس اقالدیوس 2268327 كفـءكفـء3132011/06/27 معلم

الوحدة المجمعة باوالد الیاس 2009/02/28 مریم عدلى خلیفھ مقار 2377070 كفـءكفـء3142011/06/27 معلم

الدكتور زكى عبد المتعال بنین 2009/06/27 مریم منیر بخیت فانوس 2252180 كفـءكفـء3152011/06/27 معلم

الدویر االبتدائیھ الجدیده 2008/03/14 مصطفى كامل على عبدالرازق 2250650 كفـءكفـء3162011/06/27 معلم

الشناینھ االعدادیھ المشتركھ 2008/05/24 ملیكھ عیسى ملیكھ عیسى 2221129 كفـءكفـء3172011/06/27 معلم

صدفاالرسمیھ للغات بالببا 2009/02/28 منال احمد دمحم فھمى 2229830 كفـءكفـء3182011/02/28 معلم

صدفا االبتدائیة المشتركة 2008/02/28 منال اسماعیل سلیمان خلیفھ 2229835 كفـءكفـء3192011/02/28 معلم

البربا ع بنات 2009/06/27 منال سمیر بخیت ابوسخرون 2219009 كفـءكفـء3202011/06/27 معلم

الدویر للتعلیم االساسى 2009/02/28 منال سمیر فرغلى مجلى 2229786 كفـءكفـء3212011/02/28 معلم

مصطفى سلیمان بالدویر 2009/06/27 منى عبد الناصر عبدالعال عالم 2252981 كفـءكفـء3222011/06/27 معلم

روضة مجریس 2009/06/27 منى عبدالرحمن محمود خلیفھ 2300943 كفـءكفـء3232011/06/27 معلم
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الخلفاء االبتدائیة المشتركة بصدفا 2009/06/27 منى یحى دمحم خالد 2218363 كفـءكفـء3242011/06/27 معلم

الوحدة المجمعة باوالد الیاس 2009/06/27 مھا احمد ابوضیف على 2229952 كفـءكفـء3252011/06/27 معلم

النھضھ بكیمان سعید 2009/02/14 میرفت موسى میخائیل تواضروس 2216241 كفـءكفـء3262011/02/14 معلم

الدویر للتعلیم االساسى 2009/02/14 میشیل صبري حنین فلوتة 1578784 كفـءكفـء3272011/02/14 معلم

كردوس االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 میالد عاطف نظیر خلیل 2223205 كفـءكفـء3282011/06/27 معلم

بنى فبز االعدادیة المشتركة 2008/06/27 میمى امام ابراھیم مسعود 2372803 كفـءكفـء3292011/06/27 معلم

العروبة بالشناینة 2009/02/14 نادر نصرى ماكین مترى 2231919 كفـءكفـء3302011/02/14 معلم

التفوق االبتدائیة بالوعاضلة 2008/06/27 نادیھ بخیت مالك عطاهللا 2219633 كفـءكفـء3312011/06/27 معلم

مجریس االبتدائیة المشتركة 2008/02/28 نادیھ عدلى حسین تمام 2233265 كفـءكفـء3322011/02/28 معلم

الزھراء االعدادیة بنات 2009/06/27 نارمین لبیب یوسف تاوضروس 2212966 كفـءكفـء3332011/06/27 معلم

نجوع السدادرة االعدادیة المشتركة 2008/02/14 ناریمان جمال عشم فرج 2230972 كفـءكفـء3342011/02/14 معلم

فتحى امین طنطاوى الرسمیة لغات 2009/06/27 ناصر دمحم حماد دمحم 2219631 كفـءكفـء3352011/06/27 معلم

مدرسھ كوم سعید الغربى االعدادیة 2009/06/27 نانسى فخرى زاخر سلیمان 2256212 كفـءكفـء3362011/06/27 معلم

صدفا الثانویة بنین 2008/06/27 mنانسى مسعد صادق رزقا 2228906 كفـءكفـء3372011/06/27 معلم

اوالد الیاس االبتدائیة بنات 2009/02/28 نانسى ھنرى لبیب سویحھ 2231945 كفـءكفـء3382011/02/28 معلم

الوحدة المجمعة باوالد الیاس 2009/06/27 نانسي ھانيء ودیع دمتري 2236451 كفـءكفـء3392011/06/27 معلم

فتحى امین طنطاوى الرسمیة لغات 2008/06/27 ناھد رشدى عبد المؤمن عبد العلیم 2258271 كفـءكفـء3402011/06/27 معلم
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مصطفى سلیمان بالدویر 2008/02/28 ناھد سالم شحاتھ احمد 2233246 كفـءكفـء3412011/02/28 معلم

الخلفاء االبتدائیة المشتركة بصدفا 2008/02/04 ناھد فارس غطاس بطرس 2221219 كفـءكفـء3422011/02/14 معلم

بنى فبز االعدادیة المشتركة 2009/06/27 ناھد وجیھ ونس القس نان 2224368 كفـءكفـء3432011/06/27 معلم

الدكتور زكى عبد المتعال بنین 2008/06/08 نبیل خلف صدیق على 2256209 كفـءكفـء3442011/06/27 معلم

البارود شرق للتعلیم االساسى 2009/06/27 نبیل سمعان یسى عبد المسیح 2377112 كفـءكفـء3452011/06/27 معلم

الدویر االبتدائیة بنین 2009/02/14 نبیلھ راشد عطیھ فانوس 2223193 كفـءكفـء3462011/02/14 معلم

بنى فیز المشتركة 2009/02/28 نجالء احمد عبد الحكیم عبد الرحیم 2221222 كفـءكفـء3472011/02/28 معلم

الوحدة المجمعة باوالد الیاس 2009/06/27 نجالء احمد دمحم بدر 2230784 كفـءكفـء3482011/06/27 معلم

روضة دار الفتح بصدفا 2008/06/27 نجالء فتحى رمضان احمد 2250646 كفـءكفـء3492011/06/27 معلم

الخلفاء االبتدائیة المشتركة بصدفا 2008/06/27 نجالء فتحى دمحم خضراوى 2231933 كفـءكفـء3502011/06/27 معلم

اوالد الیاس االبتدائیة بنات 2008/06/28 نجالء فتحى دمحم عبد الحافظ 2225682 كفـءكفـء3512011/02/14 معلم

الدویر للتعلیم االساسى 2009/02/28 نجوى ابراھیم سید احمد 2234997 كفـءكفـء3522011/02/28 معلم

احمد بھاء الدین للتعلیم االساسى 2009/06/27 نجوى ابوضیف جاد سلیم 2231033 كفـءكفـء3532011/06/27 معلم

الوحدة المجمعة باوالد الیاس 2008/02/14 نجوى على دمحم على 2230793 كفـءكفـء3542011/02/14 معلم

البارود شرق للتعلیم االساسى 2008/06/27 نرجس خلف عشم حنین 2371674 كفـءكفـء3552011/06/27 معلم

مدرسة اوالد الیاس التجاریةالمشتركة 2009/02/14 نرمین شفیق خلھ یوسف 2229953 كفـءكفـء3562011/02/14 معلم

التحریر ببنى فیر 2008/06/27 نرمین فوزى عطا هللا یسى 2233575 كفـءكفـء3572011/06/27 معلم
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إدارة مدیریة
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التعیین
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روضة الدویر 2009/02/14 نرمین نمرود ادیب سیداروس 2229860 كفـءكفـء3582011/02/14 معلم

الشھید المقدم مھران عبدالرحیم سید بالدویر 2009/06/27 نسمھ ھارون ھریدى زین الدین 2373970 كفـءكفـء3592011/06/27 معلم

البریا الثانویة المشتركة 2009/02/14 نشات جمیل عبد المالك شنوده 2223195 كفـءكفـء3602011/02/14 معلم

البارود شرق للتعلیم االساسى 2008/06/27 نشوى عبده قاسم فرج 2376842 كفـءكفـء3612011/06/27 معلم

روضة البربا الحدیثھ 2009/02/28 نعمات رافت سید عبد السالم 2240963 كفـءكفـء3622011/02/28 معلم

الدكتور زكى عبد المتعال بنین 2008/06/27 نعمات سمبر ابراھیم ابو الیمین 2258252 كفـءكفـء3632011/06/27 معلم

اوالد الیاس االبتدائیة بنات 2009/02/28 نعمھ بكیر عبد السمیع على 2230510 كفـءكفـء3642011/02/28 معلم

صدفا الثانویة التجاریة المشتركة 2009/06/27 نھا جمال دمحم دمحم 2260017 كفـءكفـء3652011/06/27 معلم

الشھید المقدم مھران عبدالرحیم سید بالدویر 2009/06/27 نھى نبیل منیسى غالى 2252198 كفـءكفـء3662011/06/27 معلم

مدرسة اوالد الیاس التجاریةالمشتركة 2009/06/27 نورا رفعت احمد عبدالعال 2371824 كفـءكفـء3672011/06/27 معلم

صدفا االعدادیة المھنیة 2008/06/27 نیفین عطاهللا انور عجایبى 2223207 كفـءكفـء3682011/06/27 معلم

الخلفاء االبتدائیة المشتركة بصدفا 2009/06/27 ھالھ ناصر نجیب عیسى 2218368 كفـءكفـء3692011/06/27 معلم

كوم اسفحت االعدادیة المشتركة 2009/06/27 ھانى جمال بشرى مسعود 2223183 كفـءكفـء3702011/06/27 معلم

الشھید المقدم مھران عبدالرحیم سید بالدویر 2009/02/14 ھانى خیرى نصحى واصف 2223181 كفـءكفـء3712011/02/14 معلم

الشھید المقدم مھران عبدالرحیم سید بالدویر 2009/02/14 ھاني عبدالمسیح غالي بطرس 89944 كفـءكفـء3722011/02/14 معلم

كردوس االبتدائیة المشتركة 2008/06/27 ھبھ ابرھیم سلیمان اسكندس 2372445 كفـءكفـء3732011/05/09 معلم

روضة مجمعة أوالد الیاس 2009/02/14 ھبھ حسنى موسى اسكندر 2230795 كفـءكفـء3742011/02/14 معلم
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المؤھل 
األعلي

اوالدالیاس الثانویھ المشتركة 2009/02/14 ھبھ رمزى خلھ متى 2230948 كفـءكفـء3752011/02/14 معلم

مجریس االبتدائیة المشتركة 2008/02/28 ھبھ سید حسان عبد الاله 2236503 كفـءكفـء3762011/02/28 معلم

الشھید المقدم مھران عبدالرحیم سید بالدویر 2008/06/27 ھبھ عبد الرحیم انس زین الدین 2243675 كفـءكفـء3772011/06/27 معلم

الوحدة المجمعة باوالد الیاس 2009/02/14 ھبھ عالم دمحم عبدالعال 2230785 كفـءكفـء3782011/02/14 معلم

دمحمفھیم بدوى/الشھیدمجند 2008/06/27 ھبھ كلیبر یسى بخیت 2237758 كفـءكفـء3792011/06/27 معلم

مصطفى سلیمان بالدویر 2008/02/14 ھبھ محب عدلى میخائیل 2233238 كفـءكفـء3802011/02/14 معلم

كردوس االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 ھبھ دمحم یسن حمدان 2231889 كفـءكفـء3812011/02/14 معلم

صدفاالرسمیھ للغات بالببا 2009/02/14 ھدى فرغلى اسماعیل سید 2233529 كفـءكفـء3822011/02/14 معلم

كوم اسفحت االعدادیة المشتركة 2008/05/09 ھشام حسین عبدالعال عیسى 2376290 كفـءكفـء3832011/06/27 معلم

العروبة بالشناینة 2008/05/07 ھشام على خلف دمحم 2230802 كفـءكفـء3842011/06/27 معلم

مجریس االبتدائیة المشتركة 2008/02/28 ھناء احمد فواد حسین 2231903 كفـءكفـء3852011/02/28 معلم

روضة الدویر 2009/06/27 ھناء عبد الھادى احمد عبدالقادر 2229863 كفـءكفـء3862011/06/27 معلم

مجریس االبتدائیة المشتركة 2008/02/28 ھناء عقیلى عباس حسن 2233268 كفـءكفـء3872011/02/28 معلم

التفوق االبتدائیة بالوعاضلة 2008/02/14 ھناء محمود سلطان مصطفى 2234923 كفـءكفـء3882011/02/14 معلم

دمحمفھیم بدوى/الشھیدمجند 2009/06/27 ھند رشاد زكى ھریدى 2216239 كفـءكفـء3892011/06/27 معلم

الوعاضلة االعدادیة المشتركة 2008/06/27 ھویدا عبدالرحیم مرزوق مسعود 2235573 كفـءكفـء3902011/06/27 معلم

احمد بھاءالدین بالساللمة 2009/02/28 ھویدا عربى محمود ریاض 2233245 كفـءكفـء3912011/02/28 معلم
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المؤھل 
األعلي

الدویر االبتدائیھ الجدیده 2011/02/14 وائل محب عدلى میخائیل 1070624 كفـءكفـء3922011/02/14 معلم

مدرسة صدفا االعدادیة بنات 2008/05/09 وجدى عواض محروس عبدالنور 2375545 كفـءكفـء3932011/06/27 معلم

اوالد الیاس االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 ورده عارف عبدالعال عارف 2229785 كفـءكفـء3942011/02/28 معلم

دمحمفھیم بدوى/الشھیدمجند 2009/02/14 وفاء جابر سید احمد 2234783 كفـءكفـء3952011/02/14 معلم

الدویر االبتدائیة بنین 2008/06/27 وفاء سید عبدالرحمن عبدالعزیز 2389641 كفـءكفـء3962011/06/27 معلم

مدرسة صدفا االعدادیة بنات 2009/06/27 والء عاشور احمد دمحم 2338260 كفـءكفـء3972011/06/27 معلم

بنى فبز االعدادیة المشتركة 2009/06/27 والء عبدالحافظ دمحم دمحمین 2227847 كفـءكفـء3982011/06/27 معلم

روضة مجریس 2008/06/27 والء عبدالعال حسنین عطیفى 2250639 كفـءكفـء3992011/06/27 معلم

روضة مصطفى سلیمان 2008/02/28 والء دمحم على فرحات 2238409 كفـءكفـء4002011/02/28 معلم

اللواء جمال مھران بالبربا 2009/02/14 ولید احمد مھنى سعد 2231031 كفـءكفـء4012011/02/28 معلم

الشناینھ االعدادیھ المشتركھ 2009/06/27 یاسر فتحى سید مرسى 2376003 كفـءكفـء4022011/06/27 معلم

بنى فبز االعدادیة المشتركة 2009/06/27 یاسمین عبدالرازق حسن سعدهللا 2305790 كفـءكفـء4032011/06/27 معلم

الدویر للتعلیم االساسى 2009/06/27 یسرى عرفات ابراھیم فارس 2226291 كفـءكفـء4042011/06/27 معلم

كوم اسفحت المشتركة 2009/06/27 یونس حسین یونس حسن 2223182 كفـءكفـء4052011/06/27 معلم
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الغنایم االعدادیة بنات 2009/04/01 ابراھیم دمحم احمد دمحم 2187838 كفـءكفـء12011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

عزبة النجدیة االبتدائیة 2009/04/01 احمد شوقى ابراھیم على 2183067 كفـءكفـء22011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الغنایم الرسمیة للغات 2009/04/01 احمد عبدالرحیم احمد ابوزید 2345967 كفـءكفـء32011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

العاشر من رمضان للتعلیم األساسي 2009/04/01 ایوب شلتوت محمود بدران 2225929 كفـءكفـء42011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الغنایم قبلى االبتدائیة المشتركة 2009/04/01 بخیت فتح هللا مالك بخیت 2181956 كفـءكفـء52011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

العاشرمن رمضان للتعلیم االساسى 2008/12/01 شامھ سید عبدالمجید حسن 2235826 كفـءكفـء62011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الغنایم الثانویة بنین 2009/04/01 عبدهللا احمد عبدهللا احمد 2386044 كفـءكفـء72011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

النھضة االبتدائیة المشتركة 2008/06/01 دمحم  شوقي دمحم علي 2230301 كفـءكفـء82011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

یعمل بالدیوان 2009/04/01 دمحم عبدالاله على بخیت 2327940 كفـءكفـء92011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الشھید رفعت عبد الوھاب االعدادیة بنین 2009/04/01 وائل مكرم اسكندر منصور 2189682 كفـءكفـء102011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الغنایم االعدادیة بنین 2009/04/01 یاسر آدم حربي آدم 2392911 كفـءكفـء112011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

النھضة االبتدائیة المشتركة 2008/06/01 اسامة عبدالشكور احمد فراج 2188145 كفـءكفـء122011/02/14 أخصائى نفسى

الغنایم شرق االعدایة المشتركة 2008/12/01 خلف احمد سید احمد 2189471 كفـءكفـء132011/06/27 أخصائى نفسى

الغنایم الثانویة للبنات 2008/06/01 سامیة حمدي عبدالحافظ عبدهللا 2241109 كفـءكفـء142011/02/28 أخصائى نفسى

دیر الجنادلة الثانویة المشتركة 2008/06/01 سھیر نسیم شكري حبشتھ 2234137 كفـءكفـء152011/02/14 أخصائى نفسى

الشھید رفعت عبد الوھاب االعدادیة بنین 2008/12/01 عبدالاله جابر عبدالالة ھوى 2189772 كفـءكفـء162011/06/27 أخصائى نفسى

الشھید حماده حسني ھارون االعدادیة الجدیدة 2008/12/01 نصر عبدالعزیز دمحم حسن 2190113 كفـءكفـء172011/06/27 أخصائى نفسى
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المؤھل 
األعلي

عمر بن الخطاب باوالد دمحم 2008/12/01 ھانى عطیة حنا تادرس 2190150 كفـءكفـء182011/06/27 أخصائى نفسى

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات 2008/12/01 ھبھ صالح جاد درویش 2232222 كفـءكفـء192011/06/27 أخصائى نفسى

المشایعة االبتدائیة المشتركة 2011/02/14 شیماء احمد دمحم دمحم 2070083 كفـءكفـء202011/02/28 أخصائى اجتماعى

الحاج حسین على بأوالد دمحم 1997/09/01 جمال عمر احمد سلیمان 67776 كفـءكفـء212009/01/25 معلم أول أ

الغنایم قبلى االبتدائیة المشتركة 1988/11/01 احمد عبد العزیز احمد عبد هللا 68680 كفـءكفـء222009/01/25 معلم أول

دیر الجنادلة الثانویة المشتركة 1988/09/01 صالح بعزق ھاشم مشرف 65760 كفـءكفـء232009/01/25 معلم أول

عزبة النجدیة االبتدائیة 2008/06/01 سمر جبر دمحم مھران  2182264 كفـءكفـء242011/02/14 معلم

الشھید حماده حسني ھارون االعدادیة الجدیدة 2008/06/01 ابراھیم  علیو ابراھیم  علیو 2235746 كفـءكفـء252011/02/28 معلم

دیر الجنادلة االبتدائیھ المشتركھ 2008/06/01 أبو الحسن عبدالعظیم أبو الحسن حسانین 2237310 كفـءكفـء262011/02/14 معلم

النھضة االبتدائیة المشتركة 2008/06/01 احالم عبدالفتاح دمحم جادالرب 2188186 كفـءكفـء272011/06/27 معلم

الغنایم شرق االبتدائیة المشتركة 2009/04/01 احمد  دمحم نصر عطیفي 2215885 كفـءكفـء282011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب باوالد دمحم 2008/12/01 احمد ابوضیف عبدالنبى احمد 2190145 كفـءكفـء292011/06/27 معلم

الغنایم شرق االعدایة المشتركة 2008/12/01 احمد حسین احمد موسى 2189306 كفـءكفـء302011/06/27 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات 2008/12/01 احمد حسین محمود عبدهللا 2192496 كفـءكفـء312011/06/27 معلم

كیمان تسعة االبتدائیة المشتركة 2009/04/01 احمد عبدالجابر علي  احمد 2390185 كفـءكفـء322011/06/27 معلم

الغنایم غرب الجدیدة 2009/04/01 احمد دمحم حسن علي 2233923 كفـءكفـء332011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2008/12/01 احمد دمحم عبدالرحمن دمحم 2391952 كفـءكفـء342011/06/27 معلم
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       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الغنایماسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المشایعة االبتدائیة الجدیدة 2008/06/01 اخالص یحى ثابت عبدالحلیم 2187975 كفـءكفـء352011/02/28 معلم

الغنایم قبلى االبتدائیة المشتركة 2008/06/01 ارزاق حماد حمدون حسن 2233800 كفـءكفـء362011/02/14 معلم

دیر الجنادلة الثانویة المشتركة 2008/12/01 اسامة  بدري عمر دمحم 2218014 كفـءكفـء372011/02/14 معلم

الغنایم الرسمیة للغات 2008/12/01 اسماء احمد دمحم اسماعیل 2395194 كفـءكفـء382011/06/27 معلم

الغنایم قبلى ع بنین 2008/12/01 اسماء جمالت عبدالموجود عبدالسالم 2219836 كفـءكفـء392011/06/27 معلم

الغنایم بحرى المشتركة 2009/04/01 اسماء حشمت محمود علي 2216508 كفـءكفـء402011/06/27 معلم

مدرس المشایعھ ع بنات 2009/04/01 اسماء دیاب عبدالعزیز جابر 2398053 كفـءكفـء412011/06/27 معلم

الغنایم غرب االبتدائیة المشتركة 2008/12/01 اسماء عبدالمنعم دمحم حسین 2233589 كفـءكفـء422011/06/27 معلم

الشھید حماده حسني ھارون االعدادیة الجدیدة 2008/12/01 اسماء عطیفى خلف عطیفى 2190142 كفـءكفـء432011/06/27 معلم

دیر الجنادلة االبتدائیھ المشتركھ 2009/04/01 اسماء فراج عبدالعزیز فراج 2188048 كفـءكفـء442011/06/27 معلم

عزبة الجناین االبتدائیةالمشتركة 2008/06/01 اسماء مایز حمید نصر 2187941 كفـءكفـء452011/02/14 معلم

الوحدة المجمعة بدیر الجنادلة بنین 2008/06/01 اسماء محمود احمد عارف 2191895 كفـءكفـء462011/07/14 معلم

الغنایم الثانویةالصناعیة 2008/12/01 اشرف نبیل فكرى دانیال 2190437 كفـءكفـء472011/06/27 معلم

الغنایم االعدادیة بنات 2008/12/01 اعتصام عبدالمحسن  دمحم ابراھیم 2384041 كفـءكفـء482011/06/27 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات 2008/12/01 السلطان على صدیق على 2189581 كفـءكفـء492011/06/27 معلم

الغنایم التجاریة 2008/12/01 الشیماء ناجح آدم ابراھیم 2268313 كفـءكفـء502011/06/27 معلم

الغنایم االعدادیة بنات 2008/12/01 الفت حسن دمحم احمد 2187823 كفـءكفـء512011/06/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الغنایماسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الغنایم قبلى للتعلیم االساسى 2008/12/01 الفت زكریا حلیم خلیلھ 2216723 كفـءكفـء522011/06/27 معلم

النھضة االبتدائیة المشتركة 2008/06/01 الفت صالح جاد درویش 2188156 كفـءكفـء532011/02/14 معلم

ابو بكر الصدیق بالعزایزة 2009/04/01 الفت على دمحم احمد 2398020 كفـءكفـء542011/06/27 معلم

الغنایم شرق االعدایة المشتركة 2008/06/01 الھام حلمى دمحم منصور 2188166 كفـءكفـء552011/02/28 معلم

المشایعة االبتدائیة المشتركة 2008/06/01 الھام حلمي عبدالحلیم دمحم 2231561 كفـءكفـء562011/06/27 معلم

الشھید فوزى عثمان ع بنات 2008/12/01 الھام محروص دمحم سعید 2237958 كفـءكفـء572011/06/27 معلم

حضانة الغنایم غرب 2009/04/01 امال حسن دمحمین جاد 2219969 كفـءكفـء582011/06/27 معلم

مصطفى كامل االعدادیة بنین 2011/07/02 امانى عبد الستار ابو الحسن حسانین 2402131 كفـءكفـء592011/06/27 معلم

الحاج حسین على بأوالد دمحم 2008/06/01 امانى عزت دمحم على 2186827 كفـءكفـء602011/02/28 معلم

الغنایم االعدادیة بنات 2009/04/01 أمانى دمحم دمحم عثمان 2191992 كفـءكفـء612011/06/27 معلم

الغنایم بحرى ب الجدیدة بنات 2008/06/01 اماني عقدة دمحم احمد 2229309 كفـءكفـء622011/02/14 معلم

ابو بكر الصدیق بالعزایزة 2008/06/01 اماني ممدوح فضلي بدروس 2215591 كفـءكفـء632011/06/27 معلم

الغنایم الثانویة للبنات 2009/04/01 امل  عبدالرافع حسین احمد 2384020 كفـءكفـء642011/06/27 معلم

الغنایم الثانویة للبنات 2008/12/01 امل كرمي متي موسي 2216597 كفـءكفـء652011/06/27 معلم

مجمعة دیر الجناولة بنات 2008/06/01 امل دمحم عبدالعلیم عجل هللا 2229083 كفـءكفـء662011/02/14 معلم

المشایعة قبلى االعدادیة المشتركة 2008/12/01 امیرة على ابراھیم بھلول 2399663 كفـءكفـء672011/06/27 معلم

دیر الجنادلة االبتدائیھ المشتركھ 2009/04/01 امیرة على دمحم احمد 2383283 كفـءكفـء682011/06/27 معلم
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ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الغنایماسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

البطولة بالغنایم شرق 2008/12/01 امیرة دمحم ابراھیم على 2188939 كفـءكفـء692011/06/27 معلم

الشھید حماده حسني ھارون االعدادیة الجدیدة 2008/06/01 امیمة عبدالشكور احمد فراج 2189000 كفـءكفـء702011/02/14 معلم

الشھید دمحم خلیفة ع بنات 2008/12/01 امیمة فتوح بكیر علي 2393125 كفـءكفـء712011/06/27 معلم

الحاج حسین على بأوالد دمحم 2008/06/01 امیمة كامل منصور عابد 2186892 كفـءكفـء722011/02/28 معلم

الغنایم االعدادیة بنات 2008/12/01 انعام احمد على دمحم 2186937 كفـءكفـء732011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق بالعزایزة 2008/06/01 ایمان  جمال محمود دمحم 2222916 كفـءكفـء742011/06/27 معلم

مجمعة دیر الجناولة بنات 2009/04/01 ایمان خلف حسن عارف 2190985 كفـءكفـء752011/06/27 معلم

الغنایم غرب الجدیدة 2008/06/01 ایمان سید محمود یونس 2228222 كفـءكفـء762011/02/28 معلم

الغنایم الثانویة للبنات 2008/06/01 ایمان عبدالباسط احمد عبدالباسط 2188488 كفـءكفـء772011/02/14 معلم

البطولة 2008/06/01 ایمان فؤاد جندى شحاتة 2186389 كفـءكفـء782011/02/14 معلم

الشھید رفعت عبد الوھاب االعدادیة بنین 2008/06/01 ایمان كرم اسحاق عطاهللا 2182248 كفـءكفـء792011/02/14 معلم

المشایعة قبلى االعدادیة المشتركة 2008/12/01 ایمان دمحم احمد سعید 2219778 كفـءكفـء802011/06/27 معلم

المشایعة االبتدائیة الحدیثة 2008/06/01 ایھاب اسحق ابراھیم خمیس 2190520 كفـءكفـء812011/02/28 معلم

الغنایم االعدادیة بنین 2008/12/01 ایھاب جمال حمزه اسماعیل 2192491 كفـءكفـء822011/06/27 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات 2008/12/01 ایھاب عادل بولس سوس 2231524 كفـءكفـء832011/06/27 معلم

الحاج حسین على بأوالد دمحم 2008/06/01 بسمھ حموده عوض دمحم 2186810 كفـءكفـء842011/02/28 معلم

السالم بنات بدیر الجنادلة 2008/06/01 بشري ھنري بدري سداروس 2233774 كفـءكفـء852011/02/28 معلم

-----------------------------------
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الغنایماسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دیر الجنادلة الثانویة المشتركة 2009/04/01 بكر سید دمحم بكر 2235292 كفـءكفـء862011/06/27 معلم

الغنایم بحرى االبتدائیة الجدیدة بنین 2009/04/01 بھاء اسحاق غالى تاوضروس 2183238 كفـءكفـء872011/06/27 معلم

الغنایم االعدادیة بنات 2008/06/01 بھاء صدقي غالي عطیھ 2235691 كفـءكفـء882011/02/14 معلم

عزبة النجدیة االبتدائیة 2008/06/01 بھیة محمود دمحم احمد 2181762 كفـءكفـء892011/02/14 معلم

المشایعة االبتدائیة المشتركة 2008/06/01 تھانى ممدوح احمد على 2187845 كفـءكفـء902011/02/28 معلم

الغنایم التجاریة 2008/06/01 ثابت بخیت ثابت حسن 2190540 كفـءكفـء912011/02/28 معلم

الغنایم التجاریة 2008/12/01 ثناء عبدالعزیز زارع عبدهللا 2188678 كفـءكفـء922011/06/27 معلم

الغنایم التجاریة 2008/12/01 جزیف بدر نوار مرزوق 2190583 كفـءكفـء932011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق بالعزایزة 2008/06/01 جمال جادالرب آدم خیلھ 2232288 كفـءكفـء942011/06/27 معلم

المشایعة االبتدائیة المشتركة 2008/06/01 جمیلھ سید خضیر سید 2187889 كفـءكفـء952011/02/28 معلم

الغنایم قبلى ع بنین 2008/12/01 جھاد احمد دمحم احمد 2190446 كفـءكفـء962011/06/27 معلم

الشھید رفعت عبد الوھاب االعدادیة بنین 2008/06/01 جیھان صدقى ھالل غبلایر 2183108 كفـءكفـء972011/02/28 معلم

الحج حسین على 2008/05/22 جیھان كامل مالزم فرغل 2222904 كفـءكفـء982011/06/27 معلم

الغنایم بحرى المشتركة 2008/06/01 جیھان ولیم رضانى جریو 2227408 كفـءكفـء992011/02/14 معلم

الغنایم االعدادیة بنات 2008/06/01 حازم فؤاد احمد عمار 2235617 كفـءكفـء1002011/02/28 معلم

عزبة الجناین االبتدائیةالمشتركة 2008/12/01 حسام الدین زكریا عبدالوھاب عامر 2187919 كفـءكفـء1012011/06/27 معلم

الغنایم شرق االبتدائیة الجدیدة 2008/12/01 حسن دمحم حسن حسانین 2230264 كفـءكفـء1022011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الغنایماسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الغنایم بحرى ع بنات 2008/12/01 حسني فتحي عبدالموجود عبدالحافض 2235660 كفـءكفـء1032011/06/27 معلم

الغنایم الثانویة بنین 2008/06/01 حسین  حسن حسین دمحم 2215421 كفـءكفـء1042011/02/28 معلم

الغنایم قبلى للتعلیم االساسى 2008/06/01 حمدى احمد دمحم سید 2188123 كفـءكفـء1052011/02/14 معلم

العزایزة االعدایةم 2008/12/01 حمدى عبدالرازق عوض فرغلى 2191268 كفـءكفـء1062011/06/27 معلم

المشایعة قبلى االبتدائیة 2008/12/01 حمدى نصار عامر نصار 2187882 كفـءكفـء1072011/06/27 معلم

عزبة النجدیة االبتدائیة 2008/06/01 حمدیة سالم احمد  على الدین 2181777 كفـءكفـء1082011/02/14 معلم

الغنایم شرق االبتدائیة الجدیدة 2008/06/01 حنان بطرس خیلھ مرقص 2229132 كفـءكفـء1092011/02/14 معلم

الغنایم بحرى الجدیدة 2009/04/01 حنان خلف حسن عارف 2191118 كفـءكفـء1102011/06/27 معلم

الغنایم بحرى ع بنات 2008/12/01 حنان زكریا جریس تایھ 2238000 كفـءكفـء1112011/06/27 معلم

الغنایم بحرى ب الجدیدة بنات 2008/06/01 حنان سید محمود اسماعیل 2228523 كفـءكفـء1122011/02/14 معلم

المشایعة قبلى االعدادیة المشتركة 2009/04/01 حنان عبد الظاھر حلمى عبد الحلیم 2366429 كفـءكفـء1132011/06/27 معلم

روضة العاشر من رمضان بالعامرى 2009/04/01 حنان عبدالحارس عبدالجواد أبودھب 85694 كفـءكفـء1142011/07/01 معلم

البطولة 2009/04/01 حنان غالي ملیجي سعد 2217989 كفـءكفـء1152011/06/27 معلم

المشایعة قبلى 2008/06/01 حنان محمود بكر عبدهللا 2226020 كفـءكفـء1162011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب باوالد دمحم 2008/12/01 حنان ناجح سمان عبدالنبى 2190169 كفـءكفـء1172011/06/27 معلم

عزبة الجناین االبتدائیةالمشتركة 2008/12/01 خالد دمحم ابراھیم حسین 2392440 كفـءكفـء1182011/06/27 معلم

الغنایم االعدادیة بنین 2008/12/01 خدیجة مایز حمید نصر 2192486 كفـءكفـء1192011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الغنایماسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كیمان تسعة االبتدائیة المشتركة 2008/06/01 خیري علي احمد عبدالباسط 2228588 كفـءكفـء1202011/02/14 معلم

الغنایم بحرى المشتركة 2009/04/01 دعاء عبدالباسط على حسانین 2187879 كفـءكفـء1212011/06/27 معلم

روضة الغنایم الرسمیة للغات 2009/04/01 دعاء عبدالمعز عبدالجواد دمحم 88575 كفـءكفـء1222011/06/27 معلم

روضة الغنایم الرسمیة للغات 2009/04/01 دعاء عزت احمد حمودة 90163 كفـءكفـء1232011/06/27 معلم

الغنایم غرب االبتدائیة المشتركة 2008/06/01 رشا  شحاتة  شحاتة  جرجس 2228574 كفـءكفـء1242011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات 2008/06/01 رشا ابوضیف ابراھیم دمحم 2188995 كفـءكفـء1252011/02/28 معلم

الغنایم االعدادیة بنات 2008/12/01 رشا انور زكى جریس 2186776 كفـءكفـء1262011/06/27 معلم

الغنایم االعدادیة بنات 2008/12/01 رشا حسین محمود عبد هللا 2186623 كفـءكفـء1272011/06/27 معلم

الغنایم بحرى االبتدائیة الجدیدة بنین 2008/06/01 رشا خلف حسن عارف 2191085 كفـءكفـء1282011/02/14 معلم

السالم بنین بدیر الجناولة 2008/12/01 رشا صفیان حبیب بسالي 2393093 كفـءكفـء1292011/06/27 معلم

الغنایم بحرى االبتدائیة الجدیدة بنین 2008/12/01 رشا عزت احمد حمودة 2183273 كفـءكفـء1302011/06/27 معلم

الغنایم قبلى الثانویة المشتركة 2008/12/01 رفعت جابر سید منصور 2189332 كفـءكفـء1312011/06/27 معلم

الغنایم بحرى المشتركة 2008/06/01 رؤیات دمحم محمود ابوزید 2235366 كفـءكفـء1322011/02/14 معلم

روضة العاشر من رمضان بالعامرى 2008/06/01 رویدا ناجح عبدالعزیز حمید 90083 كفـءكفـء1332011/02/14 معلم

روضة الغنایم الرسمیة للغات 2009/04/01 ریمان  نادي  حنا بسالي 2383998 كفـءكفـء1342011/06/27 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات 2008/12/01 ریموندا دوس توفیق یوسف 2231344 كفـءكفـء1352011/06/27 معلم

الغنایم الثانویةالصناعیة 2008/12/01 ریھام  دمحم حماد زیدان 2384288 كفـءكفـء1362011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الغنایماسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الغنایم بحرى الجدیدة 2008/06/01 زوات صابر دمحم مجلى 2191146 كفـءكفـء1372011/02/14 معلم

العاشرمن رمضان للتعلیم االساسى 2008/12/01 زینب زغلول احمد بدران 2268295 كفـءكفـء1382011/06/27 معلم

البطولة 2009/04/01 زینب كامل دمحم موسي 2217980 كفـءكفـء1392011/06/27 معلم

كیمان تسعة ب الجدیده 2009/04/01 زینب كمال عبدالغفار عباس 2191883 كفـءكفـء1402011/06/27 معلم

الغنایم شرق االبتدائیة الجدیدة 2009/04/01 سامیة  احمد جابر عیسي 2230197 كفـءكفـء1412011/06/27 معلم

الغنایم الرسمیة للغات 2008/06/01 سامیة  سید  دمحم ابراھیم 2229371 كفـءكفـء1422011/06/27 معلم

الغنایم بحرى المشتركة 2008/06/01 سامیة جمال حلمى احمد 2182280 كفـءكفـء1432011/02/28 معلم

روضة الغنایم الرسمیة للغات 2009/04/01 سامیة زغلول دمحم ادم 2215999 كفـءكفـء1442011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب باوالد دمحم 2008/12/01 سحر جمال احمد حسن 2225974 كفـءكفـء1452011/06/27 معلم

مجمعة دیر الجناولة بنات 2008/12/01 سحر جمال رمضان سید 2190977 كفـءكفـء1462011/06/27 معلم

الشھید فوزى عثمان ع بنات 2008/12/01 سحر سالم عبدالباسط دمحم 2237945 كفـءكفـء1472011/06/27 معلم

الغنایم االعدادیة بنات 2008/12/01 سحر شعبان دمحم عثمان 2186821 كفـءكفـء1482011/06/27 معلم

المشایعة الحدیثة 2008/06/01 سحر شوقي ابراھیم جریس 2219827 كفـءكفـء1492011/02/28 معلم

الغنایم شرق االبتدائیة الجدیدة 2008/06/01 سحر عثمان سید عطیھ 2228209 كفـءكفـء1502011/02/28 معلم

الغنایم بحرى االبتدائیة الجدیدة بنین 2008/06/01 سعاد عبدالساتر بخیت عطیفى 2183250 كفـءكفـء1512011/02/14 معلم

العاشر من رمضان للتعلیم األساسي 2008/06/01 سعد دمحم احمد عبدالمجید 2188758 كفـءكفـء1522011/06/27 معلم

الغنایم شرق االعدایة المشتركة 2008/12/01 سعدیة  عبدالرؤف محمود احمد 2189406 كفـءكفـء1532011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الغنایماسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الغنایم قبلى االبتدائیة المشتركة 2008/06/01 سلوى حسین احمد موسى 2182093 كفـءكفـء1542011/02/14 معلم

الشھید رفعت عبد الوھاب االعدادیة بنین 2009/04/01 سلوى وحید بدرى درویش 2189853 كفـءكفـء1552011/06/27 معلم

الغنایم شرق االبتدائیة الجدیدة 2009/04/01 سماح احمد محمود دمحم 2230165 كفـءكفـء1562011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق بالعزایزة 2008/12/01 سماح بخیت متیاس داود 2215817 كفـءكفـء1572011/06/27 معلم

الغنایم التجاریة 2008/06/01 سماح عبدالفتاح محمود عثمان 2228368 كفـءكفـء1582011/02/14 معلم

الغنایم قبلى للتعلیم االساسى 2009/04/01 سمیر فتحى بولس جید 2187944 كفـءكفـء1592011/06/27 معلم

دیر الجنادلة االعدادیة بنین 2008/06/01 سناء رجب احمد حسانین 2191872 كفـءكفـء1602011/02/14 معلم

حضانة النھضة بشارع عزبة الجناین 2009/04/01 سناء صابر دمحم مجلى 2190323 كفـءكفـء1612011/06/27 معلم

الزعیم جمال عبد الناصر االبتدائیة 2008/06/01 سناء فھیم ایوب سعید 2190406 كفـءكفـء1622011/02/14 معلم

الغنایم قبلى المشتركة 2008/06/01 سھام حسین عبد الاله حسن 2190266 كفـءكفـء1632011/02/14 معلم

الغنایم بحرى ع بنات 2008/12/01 سھیر احمد ابراھیم حسین 2394185 كفـءكفـء1642011/06/27 معلم

البطولة بالغنایم شرق 2008/06/01 سھیر حجاج عثمان دمحم 2188692 كفـءكفـء1652011/02/14 معلم

الغنایم بحرى االبتدائیة الجدیدة بنین 2008/12/01 سھیر حراز مھنى حراز 2191059 كفـءكفـء1662011/06/27 معلم

أبوبكر الصدیق 2008/06/01 سھیر دمحم احمد مكي 2228018 كفـءكفـء1672011/02/14 معلم

الغنایم التجاریة 2008/12/01 سوسن عرندس محفوظ احمد 2229398 كفـءكفـء1682011/06/27 معلم

مدرس المشایعھ ع بنات 2008/12/01 سوھیر عبدالرحیم عرنوس سید 2219744 كفـءكفـء1692011/06/27 معلم

الشھید فوزى عثمان ع بنات 2008/06/01 سیف الدین محمود ھمام ابراھیم 2188637 كفـءكفـء1702011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الغنایماسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

البطولة بالغنایم شرق 2008/06/01 سیمون ابوالغیط صفیان منصور 2215433 كفـءكفـء1712011/02/28 معلم

المشایعة قبلى 2008/06/01 شربات یوسف جالل سلیمان 2226012 كفـءكفـء1722011/02/14 معلم

الغنایم الثانویة للبنات 2008/12/01 شریف  احمد  على  اسماعیل 2186711 كفـءكفـء1732011/06/27 معلم

الشھید فوزى عثمان االبتدائیة 2008/12/01 شریف حلمي احمد عبدالعلیم 2229514 كفـءكفـء1742011/06/27 معلم

الغنایم التجاریة 2008/12/01 شرین احمد دمحم احمد 2394218 كفـءكفـء1752011/06/27 معلم

الغنایم التجریبیھ لغات 2011/02/28 شرین رشاد جابر فراج 2089871 كفـءكفـء1762011/02/28 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات 2008/12/01 شیري بنیامین لوقا جرجس 2231519 كفـءكفـء1772011/06/27 معلم

روضة الغنایم الرسمیة للغات 2009/04/01 شیرین خلف عبدالعال قرنة 2215986 كفـءكفـء1782011/06/27 معلم

العاشرمن رمضان للتعلیم االساسى 2008/12/01 شیماء درویش عبدالصبور عبدالاله 2225946 كفـءكفـء1792011/06/27 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات 2008/12/01 شیماء صالح جابر احمد 2231490 كفـءكفـء1802011/06/27 معلم

العاشر من رمضان للتعلیم األساسي 2008/06/01 صباح انور عیسي زخاري 2215688 كفـءكفـء1812011/02/28 معلم

الشھید دمحم خلیفة ع بنات 2008/06/01 صباح دمحم حماد دمحم 2188860 كفـءكفـء1822011/02/28 معلم

الغنایم قبلى للتعلیم االساسى 2008/06/01 صباح دمحم عبده على 2190523 كفـءكفـء1832011/02/14 معلم

دیر الجنادلة االبتدائیھ المشتركھ 2008/06/23 صفاء احمد عبدالحى  عبدالرحمن 2237232 كفـءكفـء1842011/02/28 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات 2008/12/01 صفاء سید احمد تمام 2232264 كفـءكفـء1852011/06/27 معلم

النھضة االبتدائیة المشتركة 2008/06/01 صفاء سید عبدالحلیم سید 2188181 كفـءكفـء1862011/02/14 معلم

الغنایم بحرى المشتركة 2008/12/01 صفاء شوقى دمحم على 2186796 كفـءكفـء1872011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الغنایماسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الغنایم شرق االبتدائیة الجدیدة 2009/04/01 صفاء عبدة دمحم عبدالقادر 2190990 كفـءكفـء1882011/06/27 معلم

عزبة النجدیة االبتدائیة 2008/06/01 صفاء عمران عطیات جریس 2236079 كفـءكفـء1892011/02/14 معلم

الغنایم التجاریة 2008/12/01 صفاء لظمي رزق متیاس 2233522 كفـءكفـء1902011/06/27 معلم

البطولة بالغنایم شرق 2008/06/01 صفاء محمود ابراھیم خمیس 2188952 كفـءكفـء1912011/02/14 معلم

الغنایم شرق االعدایة المشتركة 2008/12/01 صفاء محمود على دمحم 2189483 كفـءكفـء1922011/06/27 معلم

الشھید فوزى عثمان ع بنات 2009/04/01 ضیاءالدین البنا خلف حسین 2188596 كفـءكفـء1932011/06/27 معلم

دمحم عبد الرحمن ب المشتركة 2008/06/01 طارق عبدة علیوة عبدالھادى 2190503 كفـءكفـء1942011/02/28 معلم

الغنایم قبلى الثانویة المشتركة 2008/12/01 طارق فاید محمود عبدالاله 2225982 كفـءكفـء1952011/06/27 معلم

المشایعة قبلى االعدادیة المشتركة 2008/12/01 طاھر ابوزید علي تمام 2225985 كفـءكفـء1962011/06/27 معلم

الغنایم قبلى الثانویة المشتركة 2008/12/01 طلعت احمد عثمان دمحم 2235677 كفـءكفـء1972011/06/27 معلم

الشھید فوزى عثمان االبتدائیة 2008/06/01 عادل احمد عبدالحى عبدالرحمن 2188576 كفـءكفـء1982011/02/28 معلم

الغنایم قبلى ع بنین 2011/02/14 عادل محمود جابر عبدالاله 2235576 كفـءكفـء1992011/02/28 معلم

دیر الجنادلة االعدادیة بنین 2008/12/01 عبدالحلیم  دمحم عبدالعلیم  عجل هللا 2220756 كفـءكفـء2002011/02/14 معلم

الغنایم الثانویة بنین 2008/06/01 عبدالرحمن حمدى مھران عبدالعال 2186952 كفـءكفـء2012011/02/14 معلم

الغنایم الرسمیة للغات 2008/06/01 عبدالرحمن عقده دمحم أحمد 2191297 كفـءكفـء2022011/02/28 معلم

الغنایم بحرى ع بنات 2008/12/01 عبدالرؤف فؤاد دمحم ادریس 2225934 كفـءكفـء2032011/06/27 معلم

الحاج حسین على بأوالد دمحم 2008/05/22 عبدالصمد عبدالحكیم دمحم عثمان 2222921 كفـءكفـء2042011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الغنایماسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العامرى االبتدائیة المشتركة 2009/04/01 عبدالعال جابر جاد الحق علي 2235797 كفـءكفـء2052011/06/27 معلم

الغنایم الثانویة بنین 2008/06/01 عبدالعزیز احمد عبدالعزیز عطیة 2181892 كفـءكفـء2062011/02/14 معلم

مدرس المشایعھ ع بنات 2008/06/01 عبدالعلیم سید احمد عمار 2186964 كفـءكفـء2072011/02/28 معلم

الغنایم الثانویةالصناعیة 2010/05/07 عبدالغفور احمد رضوان احمد 2389947 كفـءكفـء2082011/06/27 معلم

المشایعة قبلى االبتدائیة 2009/04/01 عبدالموجود احمد عبدالموجود احمد 2187872 كفـءكفـء2092011/06/27 معلم

الغنایم بحرى المشتركة 2008/12/01 عبلة محمود احمد بدران 2188653 كفـءكفـء2102011/06/27 معلم

الغنایم التجاریة 2008/12/01 عبیر احمد یوسف حسن 2233464 كفـءكفـء2112011/06/27 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات 2008/12/01 عبیر اسماعیل خلف تمام 2231509 كفـءكفـء2122011/06/27 معلم

الغنایم بحرى الجدیدة 2009/04/01 عبیر جالل منصور ابوزید 2191122 كفـءكفـء2132011/06/27 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات 2008/12/01 عبیر جمیل شفیق سولایر 2392823 كفـءكفـء2142011/06/27 معلم

الغنایم بحرى ب الجدیدة بنات 2008/06/01 عبیر رفعت عبدالمنعم محمود 2191978 كفـءكفـء2152011/02/14 معلم

مجمعة دیر الجناولة بنات 2008/06/01 عبیر سمیر دمحم عبدالعلیم 2191012 كفـءكفـء2162011/02/14 معلم

الشھید فوزى عثمان ع بنات 2008/12/01 عبیر صبحي عبدالغني دمحم 2237941 كفـءكفـء2172011/06/27 معلم

المشایعة قبلى 2008/06/01 عبیر عبدالشاكر حسن عبدالفتاح 2188066 كفـءكفـء2182011/02/14 معلم

المشایعة قبلى االبتدائیة 2008/06/01 عبیر دمحم حامد سند 2218747 كفـءكفـء2192011/02/14 معلم

البطولة بالغنایم شرق 2009/04/01 عبیر یونان تاوفیلس برطش 2387271 كفـءكفـء2202011/06/27 معلم

الغنایم غرب االبتدائیة المشتركة 2008/12/01 عثمان محمود عتمان عثمان 2391929 كفـءكفـء2212011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

البطولة بالغنایم شرق 2009/04/01 عزة احمد ھاشم محمود 2191879 كفـءكفـء2222011/06/27 معلم

دیر الجنادلھ المشتركة 2008/06/01 عزة محمود ابوكریشة قندیل 85168 كفـءكفـء2232011/06/27 معلم

الغنایم قبلى ع بنین 2008/12/01 عزت محمود على مرعى 2190706 كفـءكفـء2242011/06/27 معلم

الغنایم االعدادیة بنین 2008/12/01 عزه عبدالباسط احمد دمحم 2192505 كفـءكفـء2252011/06/27 معلم

الغنایم شرق االبتدائیة المشتركة 2009/04/01 عزه عرندس دمحم عبدالحافظ 2191037 كفـءكفـء2262011/06/27 معلم

الشھید حماده حسني ھارون االعدادیة الجدیدة 2008/12/01 عصام خلف دمحم عبدالموجود 2190100 كفـءكفـء2272011/06/27 معلم

العاشر من رمضان للتعلیم األساسي 2008/06/01 عصام عبدهللا عطیة عثمان 2188684 كفـءكفـء2282011/02/14 معلم

السالم بنین بدیر الجناولة 2008/01/01 عطیة عبدالنبي دمحم عمر 2231547 كفـءكفـء2292011/02/28 معلم

الغنایم قبلى للتعلیم االساسى 2008/12/01 عفاف صدیق ابراھیم قلدس 2216712 كفـءكفـء2302011/06/27 معلم

الغنایم بحرى ب الجدیدة بنات 2008/12/01 عفاف یوسف دمحم بدران 2238019 كفـءكفـء2312011/06/27 معلم

المشایعة قبلى االعدادیة المشتركة 2008/06/01 عالء الدین دمحم محمود دمحم 2231538 كفـءكفـء2322011/02/14 معلم

دمحم عبد الرحمن ب المشتركة 2008/06/01 عالء عبدة علیوة عبدالھادى 2182916 كفـءكفـء2332011/02/28 معلم

الشھید رفعت عبد الوھاب االعدادیة بنین 2008/12/01 على دمحم مرسى حسین 2183096 كفـءكفـء2342011/06/27 معلم

الشھید رفعت عبد الوھاب االعدادیة بنین 2008/12/01 على مرسى احمد دمحم 2189784 كفـءكفـء2352011/06/27 معلم

الحاج حسین على بأوالد دمحم 2009/04/01 علي احمد دمحم احمد 2222924 كفـءكفـء2362011/06/27 معلم

المشایعة قبلى االعدادیة المشتركة 2008/12/01 علي محمود دمحم محمود 2218623 كفـءكفـء2372011/06/27 معلم

الغنایم بحرى االبتدائیة الجدیدة بنین 2008/06/01 عمرو دمحم خلیفة محفوظ 2231664 كفـءكفـء2382011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الغنایماسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

عزبة الجناین االبتدائیةالمشتركة 2008/06/01 عواطف مجلى زكى مجلى 2191423 كفـءكفـء2392011/02/14 معلم

الغنایم بحرى االبتدائیة الجدیدة بنین 2008/06/01 غادة حلمى احمد عبدالعلیم 2183279 كفـءكفـء2402011/02/14 معلم

الغنایم قبلى االبتدائیة المشتركة 2008/06/01 فایزة احمد شحاتة احمد 2182188 كفـءكفـء2412011/02/14 معلم

عزبة الجناین االبتدائیةالمشتركة 2008/06/01 فتوح عرندس محفوظ احمد 2187948 كفـءكفـء2422011/02/28 معلم

المشایعة قبلى االعدادیة المشتركة 2008/12/01 فیفي دمحم نصر عطیفي 2226007 كفـءكفـء2432011/06/27 معلم

الغنایم قبلى للتعلیم االساسى 2008/12/01 كریستین عادل فتحي شنودة 2219756 كفـءكفـء2442011/06/27 معلم

العامرى االبتدائیة المشتركة 2008/06/01 كریمة  عبدالحي عبدالجواد ابودھب 2228135 كفـءكفـء2452011/02/14 معلم

السالم بنات بدیر الجنادلة 2009/04/01 كریمة محمود حماد دمحم 2383296 كفـءكفـء2462011/06/27 معلم

الغنایم الثانویة للبنات 2008/12/01 كمال عقوقھ احمد دمحم 2192481 كفـءكفـء2472011/06/27 معلم

الغنایم التجاریة 2008/12/01 كوثر عبدالشافي  حمدهللا  داود 2396310 كفـءكفـء2482011/06/27 معلم

الغنایم بحرى الجدیدة 2009/04/01 لبني صالح  حلمي احمد 2394997 كفـءكفـء2492011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب باوالد دمحم 2008/12/01 لبني دمحم حسان عمار 2231410 كفـءكفـء2502011/06/27 معلم

الغنایم االعدادیة بنات 2008/12/01 لیلى عوض حسین على 2187831 كفـءكفـء2512011/06/27 معلم

الغنایم شرق االبتدائیة المشتركة 2008/06/01 لیلى قاصد سید اسماعیل 2188528 كفـءكفـء2522011/06/27 معلم

الغنایم شرق االبتدائیة الجدیدة 2009/04/01 لیلى محمود دمحم احمد 2187954 كفـءكفـء2532011/06/27 معلم

الغنایم قبلى للتعلیم االساسى 2008/12/01 لیلي جمال سالمھ علي 2396455 كفـءكفـء2542011/06/27 معلم

الغنایم قبلى االبتدائیة المشتركة 2008/06/01 مارسیل نادى حنا بسالى 2182039 كفـءكفـء2552011/02/14 معلم
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إدارة مدیریة
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المؤھل 
األعلي

دیر الجنادلة االعدادیة بنین 2009/04/01 مایكل عبدتناغو یونان ونا 2189755 كفـءكفـء2562011/06/27 معلم

الغنایم الرسمیة للغات 2008/06/01 مجدى على ابوزید محمود 2188697 كفـءكفـء2572011/02/14 معلم

الغنایم قبلى للتعلیم االساسى 2008/06/01 مجدى قدیس رشید ناروز 2191968 كفـءكفـء2582011/06/27 معلم

كیمان تسعة االبتدائیة المشتركة 2008/12/01 دمحم احمد علي بخیت 2228613 كفـءكفـء2592011/06/27 معلم

العاشرمن رمضان للتعلیم االساسى 2008/12/01 دمحم اسامي زید عنبر 2225935 كفـءكفـء2602011/06/27 معلم

السالم بنین بدیر الجناولة 2009/04/01 دمحم جمال دمحم احمد 2395613 كفـءكفـء2612011/06/27 معلم

الغنایم قبلى الثانویة المشتركة 2008/06/01 دمحم حسنى عبدالالة بخیت 2188081 كفـءكفـء2622011/02/14 معلم

الغنایم التجاریة 2008/06/01 دمحم حسني دمحم احمد 2235641 كفـءكفـء2632011/02/28 معلم

الغنایم الثانویة للبنات 2008/12/01 دمحم سعید احمد ابراھیم 2187002 كفـءكفـء2642011/06/27 معلم

الغنایم االعدادیة بنین 2009/04/01 دمحم سید محمود إسماعیل 2273138 كفـءكفـء2652011/06/27 معلم

الغنایم شرق االعدایة المشتركة 2008/12/01 دمحم صالح عبدالفتاح عبدالطیف 2189418 كفـءكفـء2662011/06/27 معلم

العاشر من رمضان للتعلیم األساسي 2008/06/01 دمحم عبدالحافظ عبدالمجید حسن 2188714 كفـءكفـء2672011/02/28 معلم

الغنایم الثانویة بنین 2009/04/01 دمحم عبدهللا سید دمحم 2190107 كفـءكفـء2682011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب باوالد دمحم 2008/12/01 دمحم عبدالموجود دمحم على 2190232 كفـءكفـء2692011/06/27 معلم

الغنایم بحرى ع بنات 2009/04/01 دمحم كمال عبدهللا محمود 2187920 كفـءكفـء2702011/06/27 معلم

الغنایم بحرى ع بنات 2008/12/01 دمحم دمحم حسن علي 2392709 كفـءكفـء2712011/06/27 معلم

الشھید دمحم خلیفة ع بنات 2008/12/01 دمحم محمود احمد عارف 2191394 كفـءكفـء2722011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الغنایماسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الغنایم الثانویة للبنات 2008/12/01 دمحم محمود دمحم مسعود 2191257 كفـءكفـء2732011/06/27 معلم

الغنایم قبلى الثانویة المشتركة 2008/12/01 محمود حلمى خلیل حسانین 2187828 كفـءكفـء2742011/06/27 معلم

الغنایم شرق االعدایة المشتركة 2009/04/01 محمود صالح عبدالفتاح عبداللطیف 2182954 كفـءكفـء2752011/06/27 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات 2008/12/01 محمود عبدالحفیظ على ابراھیم 2189321 كفـءكفـء2762011/06/27 معلم

الوحدة المجمعة بدیر الجنادلة بنین 2008/12/01 محمود على یوسف دمحم 2187877 كفـءكفـء2772011/06/27 معلم

الشھید رفعت عبد الوھاب االعدادیة بنین 2008/06/01 محمود دمحم عبدالظاھر احمد 2187929 كفـءكفـء2782011/02/14 معلم

السالم بنین بدیر الجناولة 2008/06/01 محمود ھاشم سید احمد 2231553 كفـءكفـء2792011/06/27 معلم

الشھید حماده حسني ھارون االعدادیة الجدیدة 2009/08/04 محمود ھدیھ محمود سید 2373471 كفـءكفـء2802011/06/27 معلم

الشھید فوزى عثمان ع بنات 2008/06/01 مختار عمران سید عمران 2187935 كفـءكفـء2812011/02/14 معلم

الزعیم جمال عبد الناصر االبتدائیة 2008/06/01 مدحت صبحى سعید فام 2190669 كفـءكفـء2822011/02/14 معلم

دیر الجنادلة االبتدائیھ المشتركھ 2008/12/01 مرفت جاد وسیلى حناوى 2187947 كفـءكفـء2832011/06/27 معلم

الغنایم قبلى للتعلیم االساسى 2008/06/01 مرفت صالح احمد یسن 2188503 كفـءكفـء2842011/06/27 معلم

مدرس المشایعھ ع بنات 2008/12/01 مروة ابراھیم عبدالعزیز بخیت 2188840 كفـءكفـء2852011/06/27 معلم

المشایعة قبلى االعدادیة المشتركة 2008/12/01 مروة دمحم دمحم توفیق 2225970 كفـءكفـء2862011/06/27 معلم

الشھید حماده حسني ھارون االعدادیة الجدیدة 2008/12/01 مروه عزت احمد حموده 2190132 كفـءكفـء2872011/06/27 معلم

الغنایم غرب الجدیدة 2009/04/01 مروه محمود دمحم دمحم 2392863 كفـءكفـء2882011/06/27 معلم

الغنایم بحرى الجدیدة 2008/06/01 مریم صبرى حناوى عوض 2191110 كفـءكفـء2892011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الغنایماسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

كیمان تسعة االبتدائیة المشتركة 2008/06/01 مصطفى  محمود ادم خمیس 2227471 كفـءكفـء2902011/02/14 معلم

یعمل بالدیوان 2008/06/01 مصطفى جمال حلمى احمد 2187864 كفـءكفـء2912011/02/27 معلم

الغنایم شرق االعدایة المشتركة 2008/12/01 مصطفى عطیة دمحم عالم 2189357 كفـءكفـء2922011/06/27 معلم

الغنایم الثانویةالصناعیة 2009/04/01 مصطفى على على احمد 2188021 كفـءكفـء2932011/06/27 معلم

الغنایم االعدادیة بنین 2008/12/01 مصطفى عیسى احمد دمحم 2192520 كفـءكفـء2942011/06/27 معلم

یعمل بالدیوان 2008/06/01 ممتاز عبدالمؤمن عبدالاله على 2187868 كفـءكفـء2952011/02/28 معلم

المشایعة قبلى االعدادیة المشتركة 2008/12/01 ممتاز نصار عامر نصار 2218689 كفـءكفـء2962011/06/27 معلم

دیر الجنادلة الثانویة المشتركة 2008/12/01 ممدوح بخیت احمد دمحم 2237943 كفـءكفـء2972011/02/14 معلم

الزعیم جمال عبد الناصر االبتدائیة 2008/06/01 منال  سعید عید ابراھیم 2190513 كفـءكفـء2982011/02/14 معلم

الغنایم التجاریة 2009/10/03 منال برتي نصیف عازر 2390062 كفـءكفـء2992011/06/27 معلم

الغنایم الثانویة للبنات 2009/04/01 منال سمیر سید احمد 2218144 كفـءكفـء3002011/06/27 معلم

دیر الجنادلة االعدادیة بنین 2008/12/01 منال عبدهللا علي شھاب 2218112 كفـءكفـء3012011/06/27 معلم

النھضة االبتدائیة المشتركة 2008/06/01 منال محمود ابراھیم محمود 2188177 كفـءكفـء3022011/06/27 معلم

الغنایم قبلى االبتدائیة المشتركة 2008/12/01 منتصر عبدالبصیر عبدالظاھر عبدالرحیم 2182078 كفـءكفـء3032011/06/27 معلم

الغنایم بحرى الجدیدة 2008/06/01 منى محمود مرسى محمود 2191158 كفـءكفـء3042011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات 2008/12/01 مني سید دمحم عبدالاله 2231457 كفـءكفـء3052011/06/27 معلم

أبوبكر الصدیق 2009/04/01 مني كمال مجلع جندي 2217994 كفـءكفـء3062011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الغنایماسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

دیر الجنادلة االبتدائیھ المشتركھ 2008/12/01 مھا صابر یوسف عطیھ 2230051 كفـءكفـء3072011/06/27 معلم

الشھید كمال كامل بالعزایزة 2008/12/01 میرفت محى زكى عطا 2190273 كفـءكفـء3082011/06/27 معلم

الغنایم بحرى االبتدائیة الجدیدة بنین 2008/06/01 نادیة احمد سید فراج 2187842 كفـءكفـء3092011/02/14 معلم

الغنایم بحرى المشتركة 2008/06/01 نادیة احمد دمحم حسانین 2188532 كفـءكفـء3102011/02/14 معلم

الغنایم بحرى المشتركة 2009/04/01 نادیة عطیفي دمحم عیسي 2216534 كفـءكفـء3112011/06/27 معلم

الغنایم قبلى للتعلیم االساسى 2008/06/01 ناریمان احمد ابراھیم احمد 2190636 كفـءكفـء3122011/02/14 معلم

العزایزة االعدایةم 2008/12/01 ناھد  عابد ماجد دمحم 2231435 كفـءكفـء3132011/06/27 معلم

المشایعة قبلى االعدادیة المشتركة 2008/12/01 ناھد جمال عبدالرحمن دمحم 2231498 كفـءكفـء3142011/06/27 معلم

العامرى االبتدائیة المشتركة 2008/06/01 ناھد عزت زید عبدالجواد 2215556 كفـءكفـء3152011/02/28 معلم

عزبة النجدیة االبتدائیة 2008/06/01 نبیل صموئیل سلطان بطرس 2215408 كفـءكفـء3162011/02/14 معلم

كیمان تسعة ب الجدیده 2008/06/01 نجاة  دمحم عبدالعال عثمان 2228506 كفـءكفـء3172011/02/28 معلم

روضة الغنایم الرسمیة للغات 2009/04/01 نجاة احمد دمحم حمودة 2215963 كفـءكفـء3182011/06/27 معلم

الغنایم غرب االبتدائیة المشتركة 2008/06/01 نجاة خلیفة عبدالحافظ سلیم 2186429 كفـءكفـء3192011/02/14 معلم

العاشر من رمضان للتعلیم األساسي 2008/06/01 نجاه میسر عبدالظاھر سید 2188726 كفـءكفـء3202011/06/27 معلم

الزعیم جمال عبد الناصر االبتدائیة 2008/06/01 نجالء    دمحم    عثمان  محمود 2255561 كفـءكفـء3212011/02/14 معلم

الزعیم جمال عبد الناصر االبتدائیة 2008/06/01 نجالء حسین محمود فرغل 2190447 كفـءكفـء3222011/02/14 معلم

الحاج حسین على بأوالد دمحم 2008/12/01 نجوى كمال احمد مكى 2186867 كفـءكفـء3232011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الغنایماسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الغنایم االعدادیة بنین 2008/12/01 نجوى ممدوح عبدالفتاح سعید 2192502 كفـءكفـء3242011/06/27 معلم

الغنایم بحرى المشتركة 2008/06/01 نجوي محمود علي امام 2230394 كفـءكفـء3252011/02/14 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات 2008/12/01 نرمین حلیم رضیان خلیفة 2189348 كفـءكفـء3262011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق بالعزایزة 2008/06/01 نرمین صفوت زخاریوس درویش 2188173 كفـءكفـء3272011/02/14 معلم

الشھید فوزى عثمان ع بنات 2008/06/01 نرمین ناجي حلیم عطا هللا 2238032 كفـءكفـء3282011/02/14 معلم

مصطفى كامل االعدادیة بنین 2008/06/01 نسرین جالل عامر ابراھیم 2187962 كفـءكفـء3292011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب باوالد دمحم 2008/12/01 نسمھ جمال حسین عبدالوھاب 2233457 كفـءكفـء3302011/06/27 معلم

الغنایم بحرى ب الجدیدة بنات 2008/06/01 نشوه عیسي احمد دمحم 2228536 كفـءكفـء3312011/02/28 معلم

السالم بنات بدیر الجنادلة 2009/04/01 نشوى فؤاد عبدالعزیز فراج 2190376 كفـءكفـء3322011/02/14 معلم

الشھید فوزى عثمان ع بنات 2008/12/01 نشوي عبدالكریم ثابت درویش 2237939 كفـءكفـء3332011/06/27 معلم

الغنایم شرق االبتدائیة الجدیدة 2009/04/01 نعمھ احمد دمحم عبدالعال 2390857 كفـءكفـء3342011/06/27 معلم

المشایعة قبلى االبتدائیة 2009/04/01 نھا بخیت صموائیل بخیت 2183369 كفـءكفـء3352011/06/27 معلم

مدرس المشایعھ ع بنات 2008/12/01 نھي دمحم حماد زیدان 2219804 كفـءكفـء3362011/06/27 معلم

المشایعة االبتدائیة الحدیثة 2009/04/01 نور الدین  عبدالموجود ابوزید مصطفي 2238698 كفـءكفـء3372011/06/27 معلم

مجمعة دیر الجناولة بنات 2008/06/01 نورا خلف عبدالغنى ناصر 2190994 كفـءكفـء3382011/02/14 معلم

الغنایم بحرى المشتركة 2008/06/01 نورا نصرالدین احمد دمحم 2231617 كفـءكفـء3392011/02/28 معلم

دیر الجنادلة الرسمیة للغات 2008/06/01 نورالھدى دمحم سید دمحم 2191029 كفـءكفـء3402011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الغنایماسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الغنایم غرب االبتدائیة المشتركة 2008/06/01 نورة عبدالفتاح ھشام منصور 2186331 كفـءكفـء3412011/02/14 معلم

الغنایم بحرى المشتركة 2008/06/01 ھالة خلف محمود دمحم 2228298 كفـءكفـء3422011/02/28 معلم

الغنایم شرق االبتدائیة الجدیدة 2009/04/01 ھانم محمود ابراھیم محمود 2187884 كفـءكفـء3432011/06/27 معلم

العاشرمن رمضان للتعلیم االساسى 2008/06/01 ھاني قاعود مرزوق قاعود 2230417 كفـءكفـء3442011/02/14 معلم

دیر الجنادلة االعدادیة بنین 2009/06/27 ھبة حمدى رشاد احمد 2129203 كفـءكفـء3452011/06/27 معلم

الغنایم بحرى ب الجدیدة بنات 2008/06/01 ھبة عاشور متولى احمد 2182060 كفـءكفـء3462011/02/14 معلم

الغنایم االعدادیة بنین 2008/12/01 ھبھ احمد عبدالرحمن سالم 2192507 كفـءكفـء3472011/06/27 معلم

مجمعة دیر الجناولة بنات 2008/06/01 ھبھ خلیفھ فرھود عبدالرحمن 2191006 كفـءكفـء3482011/02/14 معلم

الغنایم بحرى المشتركة 2009/04/01 ھبھ دردیر حسین عوض 2235330 كفـءكفـء3492011/06/27 معلم

الغنایم قبلى االبتدائیة المشتركة 2008/06/01 ھبھ عبدالعزیز عبدالباسط محمود 2228347 كفـءكفـء3502011/02/14 معلم

الشھید حماده حسني ھارون االعدادیة الجدیدة 2008/12/01 ھدى عشرى احمد على 2190129 كفـءكفـء3512011/06/27 معلم

دیر الجنادلة االبتدائیھ المشتركھ 2008/06/01 ھدى دمحم محمود نجدى 2191415 كفـءكفـء3522011/02/14 معلم

الغنایم شرق االبتدائیة الجدیدة 2008/06/01 ھدي احمد خلیل عبدالھادي 2228603 كفـءكفـء3532011/02/28 معلم

المشایعة قبلى 2009/04/01 ھدي احمد محمود عمر 2392745 كفـءكفـء3542011/06/27 معلم

الغنایم الثانویة للبنات 2008/12/01 ھناء احمد عبدالعال احمد 2216624 كفـءكفـء3552011/06/27 معلم

الزعیم جمال عبد الناصر اإلبتدائیة 2009/04/01 ھناء سمیر بدروس سیداروس 2189644 كفـءكفـء3562011/06/27 معلم

الغنایم غرب الجدیدة 2008/06/01 ھناء سید عبدالعزیز اسماعیل 2235204 كفـءكفـء3572011/02/28 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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الغنایماسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

روضة الغنایم الرسمیة للغات 2008/06/01 ھناء عبدالناصر محمود دمحم 2219842 كفـءكفـء3582011/02/14 معلم

الشھید فوزى عثمان ع بنات 2008/12/01 ھناء فتحي دمحم سید 2218609 كفـءكفـء3592011/06/27 معلم

الغنایم غرب الجدیدة 2008/06/01 ھناء فؤاد دمحم عبدالسالم 2233889 كفـءكفـء3602011/02/14 معلم

الغنایم شرق االبتدائیة المشتركة 2008/06/01 ھناء دمحم اسماعیل رفاعي 2228642 كفـءكفـء3612011/02/28 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات 2008/12/01 ھناء محمود سالم حسن 2231421 كفـءكفـء3622011/06/27 معلم

الغنایم غرب الجدیدة 2009/04/01 ھناء محمود دمحم دیاب 2233628 كفـءكفـء3632011/06/27 معلم

الغنایم التجاریة 2008/12/01 ھند احمد ابراھیم حسین 2394170 كفـءكفـء3642011/06/27 معلم

الغنایم غرب االبتدائیة المشتركة 2008/12/01 ھند شوقى دمحم على 2188815 كفـءكفـء3652011/06/27 معلم

الغنایم شرق االبتدائیة الجدیدة 2009/04/01 ھند علي دمحم احمد 2231286 كفـءكفـء3662011/06/27 معلم

البطولة بالغنایم شرق 2008/06/01 ھند دمحم حسان عمار 2188917 كفـءكفـء3672011/02/14 معلم

المشایعة االبتدائیة الحدیثة 2008/06/01 ھویدا احمد عواد عوض 2238706 كفـءكفـء3682011/02/14 معلم

الغنایم بحرى االبتدائیة الجدیدة بنین 2008/06/01 ھویدا ثابت احمد بدران 2183259 كفـءكفـء3692011/02/14 معلم

الغنایم التجاریة 2008/06/01 ھویده حلمي احمد عبدالعلیم 2228187 كفـءكفـء3702011/02/24 معلم

الشھید رفعت عبد الوھاب االعدادیة بنین 2008/12/01 ھیام عثمان عطیفي عوض 2215558 كفـءكفـء3712011/06/27 معلم

الحاج حسین على بأوالد دمحم 2008/05/22 ھیام فرنسیس یوسف نصر 2222913 كفـءكفـء3722011/02/14 معلم

عزبة الجناین االبتدائیةالمشتركة 2008/06/01 ھیام معتمد سلیمان احمد 2188006 كفـءكفـء3732011/02/28 معلم

العزایزة االعدایةم 2008/12/01 وافى على تمام على 2191225 كفـءكفـء3742011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

المشایعة قبلى االعدادیة المشتركة 2008/12/01 وائل  عبدالغفار توفیق عطیفي 2222041 كفـءكفـء3752011/06/27 معلم

الشھید دمحم خلیفة ع بنات 2008/12/01 وائل فؤاد جرجس حنا 2191435 كفـءكفـء3762011/06/27 معلم

الحج حسین على 2009/04/01 وردة احمد حماد حسن 2215973 كفـءكفـء3772011/06/27 معلم

فاطمة الزھراء االعدادیة بنات 2008/12/01 وردة عبدالرازق احمد سید 2231397 كفـءكفـء3782011/06/27 معلم

الغنایم بحرى المشتركة 2008/06/01 ورده عبدالنعیم دمحم حمودة 2229483 كفـءكفـء3792011/02/28 معلم

الغنایم غرب االبتدائیة المشتركة 2008/06/01 وفاء خمیس دمحم سید 2186355 كفـءكفـء3802011/02/14 معلم

الغنایم قبلى االبتدائیة المشتركة 2008/06/01 وفاء ربیعى دمحم على 2182111 كفـءكفـء3812011/02/14 معلم

البطولة بالغنایم شرق 2009/04/01 وفاء دمحم احمد دمحم 2191875 كفـءكفـء3822011/06/27 معلم

الغنایم بحرى المشتركة 2009/04/01 وفاء ناجي احمد احمد 2216517 كفـءكفـء3832011/06/27 معلم

الغنایم بحرى المشتركة 2008/06/01 والء توني دمحم عطیفي 2216676 كفـءكفـء3842011/02/28 معلم

الغنایم التجاریة 2008/12/01 والء حسن التھامي علي 2240387 كفـءكفـء3852011/06/27 معلم

الغنایم غرب الجدیدة 2008/06/01 والء رفعت عبدالمنعم محمود 2191928 كفـءكفـء3862011/02/14 معلم

الغنایم قبلى الثانویة المشتركة 2008/06/01 یاسین  عبدالحفیظ علي  دمحم 2228552 كفـءكفـء3872011/02/28 معلم

المشایعة االبتدائیة الجدیدة 2009/04/01 یحیى دمحم عبدالحافظ دمحم 2183023 كفـءكفـء3882011/06/27 معلم

العاشرمن رمضان للتعلیم االساسى 2008/12/01 یسرا عبدالمعبود ابوزید محمود 2225938 كفـءكفـء3892011/06/27 معلم

مصطفى كامل االعدادیة بنین 2008/12/01 یسري حسین عبدلرحیم  فراج 2220626 كفـءكفـء3902011/06/27 معلم

الغنایم االعدادیة بنین 2008/12/01 یسمین احمد مھران حسین 2192511 كفـءكفـء3912011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

الغنایم بحرى ب الجدیدة بنات 2008/06/01 یسمین العربي احمد السید 2228529 كفـءكفـء3922011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ساحل سلیماسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

جزیرة العونة للتعلیم االساسى 2009/06/27 اسحق جاد بشاى مقار 2212294 كفـءكفـء12011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

بویط المشتركة 2009/06/27 شھاب رافت رسمي حنا 2212257 كفـءكفـء22011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الخوالد االبتدائیھ الجدیــدة 2009/06/27 عونى صالح غطاس یوسف 2212205 كفـءكفـء32011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

النزلة المستجدة االعدادیة 2008/05/08 ماجد صادق سیدھم بشاى 2214042 كفـءكفـء42011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

عرب مطیر ع المشتركة 2008/05/08 دمحم سید عبد هللا صابر 2210912 كفـءكفـء52011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

ابو بكر الصدیق بالنزلة المستجدة 2009/06/27 ھاني زكریا شندي بطرس 2210182 كفـءكفـء62011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

نزلة الملك 2008/02/14 صابرین فتحي  حسن  سید 2209528 كفـءكفـء72011/02/14 أخصائى نفسى

الشامیة االعدادیة المشتركة 2008/06/27 ناھد مبارك شفیق مبارك 2170661 كفـءكفـء82011/06/27 أخصائى نفسى

الشیخ شحاتة االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 نجالء فوزي حلمي جید 2210103 كفـءكفـء92011/02/14 أخصائى نفسى

الشامیة االعدادیة المشتركة 2008/02/28 ھناء الفى فھمى حبیب 2227274 كفـءكفـء102011/02/28 أخصائى نفسى

االمام على بن ابى طالب 2009/06/27 ھناء سید دمحم احمد 2210920 كفـءكفـء112011/06/27 أخصائى اجتماعى

العفادرة االعدادیة 1991/09/01 درویش دمحم حسن دمحم 69483 كفـءكفـء122009/11/11 معلم أول أ

العفادرة االعدادیة 1992/09/01 عامر عبد العظیم ابراھیم محمود 65883 كفـءكفـء132009/01/25 معلم أول أ

ساحل سلیم الثانویة الزراعیة 1986/09/01 نادیة رضوان عبدالرحمن احمد 61732 كفـءكفـء142009/11/11 معلم أول أ

ساحل سلیم االعدادیة بنین 1996/03/16 اسامھ محمود عبدالعظیم مصطفى 73686 كفـءكفـء152009/01/25 معلم أول

ساحل سلیم الصناعیھ 1989/06/30 مصطفى سید مبارك دمحم 59395 كفـءكفـء162009/01/25 معلم أول

نزلة الملك 1985/11/01 نفیسھ عبدالجواد اسماعیل ھنتش 53291 كفـءكفـء172009/01/25 معلم أول
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إدارة مدیریة
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تاریخ 
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 
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٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

جزیرة ساحل سلیم 2008/02/28 ابتھال جمال حسن عثمان 2212100 كفـءكفـء182011/02/28 معلم

مجمعة الشامیة 2008/06/27 احسان عرفات سید علي 2212295 كفـءكفـء192011/06/27 معلم

المطمر االعدادیة 2009/06/27 احمد  دمحم عبد الجواد محمود طنطاوى 2211071 كفـءكفـء202011/06/27 معلم

بویط المشتركة 2006/06/27 احمد رشدى حماد احمد 2211358 كفـءكفـء212011/06/27 معلم

ساحل سلیم االعدادیة بنین 2009/06/27 احمد سید عبدالرحمن دمحم 2214560 كفـءكفـء222011/06/27 معلم

جزیرة العونة 2009/06/27 احمد عبد الرحمن احمد حسن 2212329 كفـءكفـء232011/06/27 معلم

المطمر الثانویة 2009/06/27 احمد عزت توفیق محمود 2256556 كفـءكفـء242011/06/27 معلم

عرب مطیر المطمر 2008/05/07 اسامة احمد عبد الموجود جابر 2228240 كفـءكفـء252011/06/27 معلم

المطمر االعدادیة 2009/06/27 اسامة ولیم عبد المالك سلیمان 2211267 كفـءكفـء262011/06/27 معلم

صالح سالم محمود للتعلیم االساسى 2009/06/27 اسالم دمحم عبدالظاھر دمحم 2211996 كفـءكفـء272011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب بتاسا 2009/06/27 اسماء حسن دمحم محمود 2235247 كفـءكفـء282011/06/27 معلم

العفادرة االعدادیة 2009/02/14 اسماء خلیفة عمر دمحم 2216011 كفـءكفـء292011/02/14 معلم

مجمعة الشامیة 2008/02/14 اسماء صدقي عطیة بخیت 2212368 كفـءكفـء302011/02/14 معلم

النصر بالعفادرة ریاض اطفال 2009/06/27 اسماء دمحم حسین عبدالقادر 2212325 كفـءكفـء312011/06/27 معلم

جزیرة ساحل سلیم 2009/02/28 اسماء ھمام سلیمان احمد 2251180 كفـءكفـء322011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب بتاسا 2009/02/14 اسماعیل سمیر عبدالعلیم  خلف 2210909 كفـءكفـء332011/02/14 معلم

الثورة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 اشرف احمد عبدالشافى احمد 2213624 كفـءكفـء342011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
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إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین
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ساحل سلیماسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

العفادرة االعدادیة 2009/06/27 اشرف سید عبدالرحیم مجلى 2239001 كفـءكفـء352011/06/27 معلم

جزیرة العونة للتعلیم االساسى 2009/06/27 اكرام نجیب میخائیل بشاى 2209181 كفـءكفـء362011/06/27 معلم

نزلة الملك 2009/02/28 اكرامي متري لطیف متري 2213594 كفـءكفـء372011/02/28 معلم

ساحل سلیم الثانویة التجاریة 2008/01/10 اكرم حسن عبد الرحمن حسن 2226102 كفـءكفـء382011/02/28 معلم

الشامیة بنین االعدادیة 2009/02/28 الشیماء بدوى رشید مھران 2212175 كفـءكفـء392011/02/28 معلم

الغریب الشاملة 2008/02/14 الفت یحیي عبدالجلیل عثمان 2212029 كفـءكفـء402011/02/14 معلم

النزلة المستجدة االعدادیة 2009/06/27 الھام ابوضیف عبدالجلیل حسین 2214015 كفـءكفـء412011/06/27 معلم

ساحل سلیم االعدادیة بنین 2009/06/27 الھام صالح دمحم احمد 2216529 كفـءكفـء422011/06/27 معلم

الشامیة بنین االعدادیة 2009/02/14 امال حفني احمد محمود 2212962 كفـءكفـء432011/02/14 معلم

الرویجات المشتركة 2009/06/27 امال فرج هللا اسحق فلوتھ 2209555 كفـءكفـء442011/06/27 معلم

الشامیة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 امیرة حمدى دھشان عبد الرحمن 2215801 كفـءكفـء452011/06/27 معلم

العبور االبتدائیة بالشامیة 2008/02/14 انوار مصطفي ھاشم صالح 2211289 كفـءكفـء462011/02/14 معلم

العبور بالشامیة 2009/02/14 ایات اسامة احمد عبد السالم 2211275 كفـءكفـء472011/02/14 معلم

الشامیة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 ایمان حسن عبد الرحمن دمحم 2213758 كفـءكفـء482011/06/27 معلم

مجمعة الشامیة 2009/06/27 ایمان راغب مسعود عبدة 2212340 كفـءكفـء492011/06/27 معلم

العفادرة االعدادیة 2009/06/27 ایمان عبدالظاھر عبدالرحیم دمحم 2214151 كفـءكفـء502011/06/27 معلم

الخوالد االبتدائیة ریاض اطفال 2008/02/14 ایمان علي بدري علي 2212151 كفـءكفـء512011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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ساحل سلیماسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

طلعت حرب الرسمیة لغات 2008/06/27 ایمان ھمام حسن تمام 2215779 كفـءكفـء522011/06/27 معلم

ساحل سلیم االعدادیة بنات 2009/06/27 ایمن احمد ذكى حسن 2210524 كفـءكفـء532011/06/27 معلم

2009/02/14 اكتوبر بالجمسة٦ ایھاب سمیر خلف تناغو 2209284 كفـءكفـء542011/02/14 معلم

الخوالد المشتركة 2009/06/27 باسم صلیب خلف عوض 2212260 كفـءكفـء552011/06/27 معلم

ساحل سلیم االعدادیة بنات 2009/06/27 باسم دمحم سید عبد المجید 2212270 كفـءكفـء562011/06/27 معلم

الخوالد االبتدائیھ الجدیــدة 2007/12/25 باسم موریس محروس اسكندر 2212196 كفـءكفـء572011/02/14 معلم

النزلة المستجدة االعدادیة 2008/06/27 بسمة خلیفة حسین عبد العال 2212256 كفـءكفـء582011/06/27 معلم

الشیخ احمد ابو حسین بنزلة عنان 2009/02/14 بسمة سلیمان زھرى عجبان 2209468 كفـءكفـء592011/02/14 معلم

الخوالد المشتركة 2009/02/14 بھاء على نایل عبد الھادى 2210161 كفـءكفـء602011/02/14 معلم

العونة القبلیة 2009/06/27 بھیة خلف عبدالحلیم غریب 2211982 كفـءكفـء612011/06/27 معلم

ساحل سلیم االعدادیة بنات 2009/06/27 بوسى جمال الدین فھمى عبدالحكیم 2267740 كفـءكفـء622011/06/27 معلم

العھد الجدید بالشامیة 2009/06/27 تھامي امین عثمان سلیمان 2211365 كفـءكفـء632011/06/27 معلم

الغریب المشتركة 2007/12/25 جمال  عبدالحافظ حسن عبدالحافظ 2209230 كفـءكفـء642011/02/14 معلم

التناغة الغربیھ للتعلیم األساسى 2009/02/14 جمال عبدالناصر خلف غانم 2211228 كفـءكفـء652011/02/14 معلم

عرب مطیر ع المشتركة 2009/06/27 حسن شحاتھ ابوضیف حسین 2211005 كفـءكفـء662011/06/27 معلم

الغریب الشاملة 2009/02/14 حسن عمر حسن دمحم 2209229 كفـءكفـء672011/02/14 معلم

جزیرة ساحل سلیم 2009/06/27 حسنیھ عمر  عبد الحافظ محمود 2212042 كفـءكفـء682011/06/27 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 
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المؤھل 
األعلي

المطمر االعدادیة 2009/02/28 حمادة ناجح عزام عبد العزیز 2212002 كفـءكفـء692011/02/28 معلم

العونة تعلیم اساسى اعدادى 2007/12/25 حمام حسن عبدالغني حسن 2212078 كفـءكفـء702011/02/14 معلم

النصر بالعفادره 2008/02/28 حنان سید حسین احمد 2216004 كفـءكفـء712011/02/28 معلم

مجمعة الشامیة 2009/06/27 حنان شوقي دھشان عبدارحمن 2212354 كفـءكفـء722011/06/27 معلم

الشیخ شحاتة االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 حنان صالح جالل عبدالاله 2210947 كفـءكفـء732011/02/28 معلم

االمام على بن ابى طالب 2008/02/14 حنان عاطف  ناشد حكیم 2209496 كفـءكفـء742011/02/14 معلم

النصر بالعفادره 2008/02/28 حنان ماھر حسین محمود 2216023 كفـءكفـء752011/02/28 معلم

الشیخ احمد ابو حسین بنزلة عنان 2008/06/27 حنان نبیل حكیم جرجس 2221375 كفـءكفـء762011/06/27 معلم

طلعت حرب الرسمیة لغات 2009/02/14 خلیل سامي محمود خلیل 2210080 كفـءكفـء772011/02/14 معلم

الشامیة بنین االعدادیة 2009/06/27 دالیا حفنى عثمان سالم 2215574 كفـءكفـء782011/06/27 معلم

العونة تعلیم اساسى اعدادى 2009/06/27 دعاء احمد عبدة ابو العباس 2214197 كفـءكفـء792011/06/27 معلم

2009/02/28 اكتوبر بالجمسة٦ دعاء عبد الرحیم عبد الكریم سید 2209317 كفـءكفـء802011/02/28 معلم

الشامیة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 دعاء فتحى حافظ خلیل 2214188 كفـءكفـء812011/06/27 معلم

طلعت حرب الرسمیة لغات 2008/02/14 دھب دمحم حسن حسن 2213960 كفـءكفـء822011/02/14 معلم

العونة تعلیم اساسى اعدادى 2008/06/27 راشیل الفي عدلي رزق 2213159 كفـءكفـء832011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب بتاسا 2009/06/27 رافت اسحق  رفضي بشاي 2210891 كفـءكفـء842011/06/27 معلم

صالح سالم محمود للتعلیم االساسى 2009/02/14 راندا كمال توفیق خلیل 2221384 كفـءكفـء852011/02/14 معلم
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 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي
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تاریخ شغل 
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األعلي

النزلة المستجدة االعدادیة 2009/06/27 رانیا بدري عبدالرحیم  دمحم 2211037 كفـءكفـء862011/06/27 معلم

ساحل سلیم االعدادیة بنین 2009/06/27 رحاب انور ھاشم احمد 2216099 كفـءكفـء872011/06/27 معلم

المطمر االبتدائیة المشتركة 2008/06/27 رشا   خضر سید خضر 2209512 كفـءكفـء882011/06/27 معلم

ساحل سلیم الثانویة بنات 2008/02/28 رشا  ابوالیزید علي بكر 2209487 كفـءكفـء892011/02/28 معلم

ساحل سلیم الثانویة التجاریة 2009/02/14 رشا  حسن احمد عثمان 2212131 كفـءكفـء902011/02/14 معلم

الشیخ شحاتة االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 رشا  سمیر لبیب عطیة 2209352 كفـءكفـء912011/02/14 معلم

الثورة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 رشا جمیل فھیم بخیت 2213641 كفـءكفـء922011/06/27 معلم

العفادرة االعدادیة 2009/06/27 رشا حنفى دمحم خلیفة 2214157 كفـءكفـء932011/06/27 معلم

الشامیة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 رشا رضا  عشم  توفیق 2212224 كفـءكفـء942011/06/27 معلم

النزلة المستجدة االعدادیة 2008/06/27 رشا عبد النعیم تونى عبدالرحیم 2213955 كفـءكفـء952011/06/27 معلم

الشھید الحسینى المحروقى 2009/02/28 رشا وجیھ ھالل شاكر 2213534 كفـءكفـء962011/02/28 معلم

الشیخ احمد ابو حسین بنزلة عنان 2009/02/28 رغده دمحم محمود ثابت 2214065 كفـءكفـء972011/02/28 معلم

ساحل سلیم الثانویة التجاریة 2009/06/27 رفعت جمال سید تمام 2215603 كفـءكفـء982011/06/27 معلم

الخوالد 2009/06/27 رومانى عدلى معوض حنا هللا 2212179 كفـءكفـء992011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق بالنزلة المستجدة 2009/06/27 روماني حسني یوسف توفیق 2210474 كفـءكفـء1002011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب بتاسا 2009/06/27 روماني كمیل ابو الیمین میخائیل 2211171 كفـءكفـء1012011/06/27 معلم

2009/02/14 اكتوبر بالجمسة٦ ریمون لویز سیفین القمص ساویرس 2212356 كفـءكفـء1022011/02/14 معلم
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الغریب المشتركة 2009/02/14 زینب احمد حسین سید 2212005 كفـءكفـء1032011/02/14 معلم

النزلة المستجدة االعدادیة 2009/02/28 زینب سید عبد هللا سید 2212088 كفـءكفـء1042011/02/28 معلم

التناغة الغربیة تعلیم اساسى 2008/02/28 زینب علي دمحم احمد 2215992 كفـءكفـء1052011/02/28 معلم

الخوالد االبتدائیھ الجدیــدة 2009/02/14 سامح ملك ذكى بشاى 2212213 كفـءكفـء1062011/02/14 معلم

عرب مطیر ع المشتركة 2009/02/14 سامح نبیة حلمى عزیز 2210184 كفـءكفـء1072011/02/14 معلم

الخوالد المشتركة 2008/06/27 سامحھ یحیى احمد عثمان 2212249 كفـءكفـء1082011/06/27 معلم

طلعت حرب الرسمیة لغات 2009/02/14 سامى لویز سیفین القمص ساویرس 2223464 كفـءكفـء1092011/02/14 معلم

العونة القبلیة 2009/06/27 سامیة رفعت علي محمود 2213643 كفـءكفـء1102011/06/27 معلم

العفادرة االعدادیة 2009/06/27 سامیھ عبدالموجود سلیم سید 2214205 كفـءكفـء1112011/06/27 معلم

تاسا المشتركة 2009/06/27 سامیھ علي عبدالرحیم علي 2210574 كفـءكفـء1122011/06/27 معلم

الشامیة بنین االعدادیة 2009/02/28 سعدیة دمحم عامر دمحم 2212130 كفـءكفـء1132011/02/28 معلم

ابو بكر الصدیق بالنزلة المستجدة 2009/06/27 سعدیھ  عالم تاج الدین سلیم 2210192 كفـءكفـء1142011/06/27 معلم

جزیرة العونة للتعلیم االساسى 2009/06/27 سلوى حامد توفیق صدیق 2213548 كفـءكفـء1152011/06/27 معلم

2008/06/27 الرویجات االعدادیةالمھنیة سلوى ذكا سعد جرجس 2211387 كفـءكفـء1162011/06/27 معلم

الغریب الشاملة 2009/02/14 سلوى صالح عبدالمجید احمد 2212093 كفـءكفـء1172011/02/14 معلم

الخوالد 2009/06/27 سلوى عید زكى ونس 2212172 كفـءكفـء1182011/06/27 معلم

مجمعة الشامیة 2008/02/14 سماح ابوزید ابوناصر عبدالحافظ 2212375 كفـءكفـء1192011/02/14 معلم
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بویط 2008/06/27 سماح صلیب خلف عوض 2212167 كفـءكفـء1202011/06/27 معلم

العونة القبلیة 2008/06/27 سماح عبدهللا یونس دمحم 2213230 كفـءكفـء1212011/06/27 معلم

الشیخ احمد ابو حسین بنزلة عنان 2009/02/14 سماح عزت احمد رشوان 2210491 كفـءكفـء1222011/02/14 معلم

الشامیة 2009/06/27 سماح كمال عبدالمالك عبدالقادر 2212806 كفـءكفـء1232011/06/27 معلم

نزلة الملك 2008/02/14 سمیحة  جابر عبدالرحمن عالم 2211025 كفـءكفـء1242011/02/14 معلم

روضة نزلة عنان 2009/02/14 سمیحة حافظ ایوب سعد 2209478 كفـءكفـء1252011/02/14 معلم

ساحل سلیم الثانویة التجاریة 2009/02/14 سھام سید علي عطیفى 2210261 كفـءكفـء1262011/02/14 معلم

نزلة باخوم 2008/02/14 سھام علي عبدالرحیم علي 2210587 كفـءكفـء1272011/02/14 معلم

بویط 2009/02/14 سھام نبیل ثابت یوسف 2209504 كفـءكفـء1282011/02/14 معلم

الرویجات 2009/02/14 سھرة على احمد دمحم 2209535 كفـءكفـء1292011/02/14 معلم

النصر بالعفادرة ریاض اطفال 2009/06/27 سھره جاب هللا خلیفھ ھندى 2210543 كفـءكفـء1302011/06/27 معلم

ساحل سلیم الثانویة بنات 2008/06/27 سھیر محمود سید سلیمان 2221369 كفـءكفـء1312011/06/27 معلم

العونة القبلیة 2009/06/27 سومیة قاسم سید علي 2211465 كفـءكفـء1322011/06/27 معلم

المطمر االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 سید  حسین سید معبد 2209338 كفـءكفـء1332011/06/27 معلم

الرویجات 2009/02/28 سید دمحم حسن على 2209524 كفـءكفـء1342011/02/28 معلم

ساحل سلیم الثانویة التجاریة 1994/09/01 سید دمحم عثمان الجندى 77884 كفـءكفـء1352010/04/01 معلم

بویط المشتركة 2009/06/27 شادیة حامد مصطفى عبد العال 2212282 كفـءكفـء1362011/06/27 معلم
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النزلة المستجدة االعدادیة 2008/06/27 شادیة عطیة دانیال عطیة 2210431 كفـءكفـء1372011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب بتاسا 2008/02/28 شادیة موسي عبدالباسط عبدالموجود 2210900 كفـءكفـء1382011/02/28 معلم

ساحل سلیم االعدادیة بنین 2009/06/27 شرین ریاض مسعود خلیل 2213569 كفـءكفـء1392011/06/27 معلم

الرویجات 2009/02/14 شرین عطیھ جندي میخائیل 2232981 كفـءكفـء1402011/02/14 معلم

ساحل سلیم االعدادیة بنات 2009/06/27 شیرین شكرى خلف شفیق 2213981 كفـءكفـء1412011/06/27 معلم

الشیخ على عبد الدایم للتعلیم االساسى 2008/02/14 شیرین عبد الرحیم عبد الراضى امام 2212014 كفـءكفـء1422011/02/14 معلم

المطمر الثانویة 2008/06/27 شیماء فھمى دمحم على 2212019 كفـءكفـء1432011/06/27 معلم

النزلة المستجدة االعدادیة 2009/06/27 صابر دمحم دیاب احمد 2214000 كفـءكفـء1442011/06/27 معلم

عرب مطیر المطمر 2009/02/14 صالح فوزي صدیق اسكندر 2209533 كفـءكفـء1452011/02/14 معلم

الشامیة 2009/02/14 صباح عبدالقادر احمد علي 2211404 كفـءكفـء1462011/02/14 معلم

النصر بالعفادرة ریاض اطفال 2009/06/27 صفاء حسین محمود عبدالرحمن 2215743 كفـءكفـء1472011/06/27 معلم

ساحل سلیم الثانویة التجاریة 2009/06/27 صفوت ابراھیم نجیب اسحق 2210189 كفـءكفـء1482011/06/27 معلم

الشھید الحسینى المحروقى 2009/02/28 صنصف عبد الرحمن حسن دمحم 2212117 كفـءكفـء1492011/02/28 معلم

الخوالد المشتركة 2009/06/27 طھ مرزوق رجب خلیل 2212285 كفـءكفـء1502011/06/27 معلم

بویط المشتركة 2009/06/27 عادل  موسي عبد الباسط عبدالموجود 2209975 كفـءكفـء1512011/06/27 معلم

الغریب المشتركة 2007/12/25 عاطف حسین عبدهللا فرغلى 2208563 كفـءكفـء1522011/02/14 معلم

صالح سالم محمود للتعلیم االساسى 2009/06/27 عایده حسین سید معبد 2209465 كفـءكفـء1532011/06/27 معلم

-----------------------------------

7438of 5737 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

ساحل سلیماسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ساحل سلیم االعدادیة بنات 2009/06/27 عایده عبدالحى خلیل تاج الدین 2210521 كفـءكفـء1542011/06/27 معلم

المطمر االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 عبد الحافظ  سید دمحم  عبد الحافظ 2209521 كفـءكفـء1552011/06/27 معلم

العونة تعلیم اساسى اعدادى 2009/02/14 عبد الحافظ عبد الرازق عبد الحافظ عبد العال 2212161 كفـءكفـء1562011/02/14 معلم

المطمر االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 عبدالرحمن  حسن  عبدالرحمن  حسن 2209384 كفـءكفـء1572011/06/27 معلم

العونة تعلیم اساسى ابتدائى 2009/02/14 عبدهللا عبدالمنعم عبدهللا احمد 2213098 كفـءكفـء1582011/02/14 معلم

الشامیة االعدادیة المشتركة 2009/02/14 عبدالمسیح عاطف نصري عطاهللا 2210151 كفـءكفـء1592011/02/14 معلم

بویط المشتركة 2008/05/08 عز لویز باخوم بشوت 2211368 كفـءكفـء1602011/06/27 معلم

بویط المشتركة 2009/06/27 عزة  عز الدین ابو رحاب  عبد الحمید 2209905 كفـءكفـء1612011/06/27 معلم

ساحل سلیم االعدادیة بنین 2009/06/27 عزیزة جالل عبد الرحیم رشوان 2216056 كفـءكفـء1622011/06/27 معلم

جزیرة ساحل سلیم 2009/06/27 عصام احمد عبدالرحمن ابراھیم 2211481 كفـءكفـء1632011/06/27 معلم

ساحل سلیم االعدادیة بنات 2008/06/27 عطیات عدلي جرس زخاري 2216088 كفـءكفـء1642011/06/27 معلم

ساحل سلیم االعدادیة بنات 2008/06/27 عفاف سامى ذكرى یوسف 2215759 كفـءكفـء1652011/06/27 معلم

ساحل سلیم الثانویة بنات 2008/06/27 عال سعد على حسین 2215732 كفـءكفـء1662011/06/27 معلم

بویط المشتركة 2009/06/27 عالء صبحى زكریا ملك 2209340 كفـءكفـء1672011/06/27 معلم

المطمر االعدادیة 2009/02/14 عالء معوض ذكى جرجس 2212376 كفـءكفـء1682011/02/14 معلم

عرب مطیر المطمر 2009/06/27 على زید ابراھیم عامر 2217565 كفـءكفـء1692011/06/27 معلم

جزیرة العونة 2009/06/27 على عبد الرحیم بخیت عطیة 2212351 كفـءكفـء1702011/06/27 معلم
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جزیرة ساحل سلیم 2009/06/27 على مصطفى كامل عبد العال 2226092 كفـءكفـء1712011/06/27 معلم

نزلة الملك 2009/06/27 عماد صالح عشم هللا سعید 2212123 كفـءكفـء1722011/06/27 معلم

النزلة المستجدة االعدادیة 2008/05/08 عماد فتحى نظیر جرس 2213959 كفـءكفـء1732011/06/27 معلم

عرب مطیر ع المشتركة 2008/05/18 عماد نبیل جرجس زخارى 2229165 كفـءكفـء1742011/06/27 معلم

الشھید الحسینى المحروقى 2008/02/28 عواطف عبد الرحمن محمود عبد الھادى 2212150 كفـءكفـء1752011/02/28 معلم

جزیرة العونة 2009/02/28 عواطف فاروق شحاتھ راشد 2212323 كفـءكفـء1762011/02/28 معلم

عمر بن الخطاب بتاسا 2009/06/27 غاده كمال عبد الموجود دمحم 2234369 كفـءكفـء1772011/06/27 معلم

ساحل سلیم الثانویة بنات 2009/06/27 فاتن شوقى عبدالرحمن قطب 2216046 كفـءكفـء1782011/06/27 معلم

الشامیة  ریاض اطفال 2008/06/27 فاطمة الشاذلیة على مصطفى حسین 2215649 كفـءكفـء1792011/06/27 معلم

الشیخ على عبد الدایم للتعلیم االساسى 2009/02/14 فاطمة ماضى احمد دمحم 2209238 كفـءكفـء1802011/02/14 معلم

ساحل سلیم الثانویة الزراعیة 2008/06/27 فایزة فوزى سلیمان عمر 2396091 كفـءكفـء1812011/06/27 معلم

عزبة ثابت بسطا 2009/06/27 فایزه فرحان عیسى فرحان 2394270 كفـءكفـء1822011/06/27 معلم

الرویجات 2009/02/28 فیفى اسحق صموائیل نان 2209543 كفـءكفـء1832011/02/28 معلم

الرویجات 2009/02/28 فیفى وحید بشیر دانیال 2209522 كفـءكفـء1842011/02/28 معلم

النصر بالعفادره 2008/02/14 قناعة نصري سعد فام 2210144 كفـءكفـء1852011/02/14 معلم

عرب مطیر ع المشتركة 2007/12/30 كرم عیسى حسین جاد 2141749 كفـءكفـء1862011/02/14 معلم

المطمر االعدادیة 2009/02/28 كریم مترى لطیف مترى 2217570 كفـءكفـء1872011/02/28 معلم
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األعلي

الخوالد المشتركة 2009/06/27 لیلى محمود فراج دمحم 2214024 كفـءكفـء1882011/06/27 معلم

التناغة الشرقیة 2009/02/28 لیلي عبدالرحیم مغازي دمحم 2216572 كفـءكفـء1892011/02/28 معلم

الخوالد 2009/02/28 ماجد خلف فھمي عطیة 2212155 كفـءكفـء1902011/02/28 معلم

نزلة الملك 2009/02/28 ماجدة سمیر ابراھیم ساویرس 2217449 كفـءكفـء1912011/02/28 معلم

النصر بالعفادره 2008/02/14 ماجدة كامل ذكى بسطا 2216002 كفـءكفـء1922011/02/14 معلم

2008/06/27 الرویجات االعدادیةالمھنیة مارى بخیت عیاد ربیع 2211381 كفـءكفـء1932011/06/27 معلم

ساحل سلیم االعدادیة بنات 2009/06/27 مارى تقاوى مجلع فانوس 2213802 كفـءكفـء1942011/06/27 معلم

الغریب الشاملة 2008/02/14 مارى جرجس محروس عرندس 2212067 كفـءكفـء1952011/02/14 معلم

2008/06/27 الرویجات االعدادیةالمھنیة مارى خلیفة شفیق سیحھ 2214746 كفـءكفـء1962011/06/27 معلم

الشیخ احمد ابو حسین بنزلة عنان 2009/06/27 ماري حكیم فھمي بشاي 2212854 كفـءكفـء1972011/06/27 معلم

الشامیة االعدادیة المشتركة 2008/06/27 ماري رفعت وھبة حنا 2213937 كفـءكفـء1982011/06/27 معلم

المطمر االعدادیة 2009/06/27 ماھر ابو الحمد حسن عبد العال 2211302 كفـءكفـء1992011/06/27 معلم

التناغة الغربیة تعلیم اساسى 2008/02/28 محاسن سید حسین احمد 2211210 كفـءكفـء2002011/02/28 معلم

ساحل سلیم الثانویة بنات 2009/02/14 محسن سلطان ابوضیف خلیفة 2210206 كفـءكفـء2012011/02/14 معلم

العفادرة االعدادیة 2009/02/14 دمحم انور عنتر احمد 2214811 كفـءكفـء2022011/02/14 معلم

العونة القبلیة 2009/06/27 دمحم حاتم عبد الحمید عبد الحلیم 2236350 كفـءكفـء2032011/06/27 معلم

ساحل سلیم ث بنین 2009/02/28 دمحم حسن  عبد الكریم  عثمان 2236384 كفـءكفـء2042011/02/28 معلم
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المؤھل 
األعلي

الغریب الشاملة 2007/12/26 دمحم حسنى عبدالرحیم مصطفى 2209217 كفـءكفـء2052011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب بتاسا 2007/12/24 دمحم صاوى دمحم احمد 2225741 كفـءكفـء2062011/02/14 معلم

عرب مطیر المطمر 2008/01/08 دمحم عبد الحافظ حسین عمار 2228234 كفـءكفـء2072011/02/28 معلم

الثورة االعدادیة المشتركة 2009/02/28 دمحم عبد الرحمن حسین احمد 2209518 كفـءكفـء2082011/02/28 معلم

ساحل سلیم ث بنین 2009/02/14 دمحم كمال علي دمحم 2210512 كفـءكفـء2092011/02/14 معلم

جزیرة ساحل سلیم 2008/05/09 دمحم ماھر عثمان سلیمان 2209443 كفـءكفـء2102011/06/27 معلم

التناغة الشرقیة 2009/06/27 دمحم محمود احمد عبد الجلیل 2215956 كفـءكفـء2112011/06/27 معلم

ساحل سلیم االعدادیة بنات 2008/05/07 دمحم محمود دمحم زید 2210557 كفـءكفـء2122011/06/27 معلم

جزیرة العونة 2009/02/28 محمود صابر محروس عبدالموجود 2212349 كفـءكفـء2132011/02/28 معلم

الغریب المشتركة 2009/06/27 محمود عبد الرحیم عبد الراضى امام 2212028 كفـءكفـء2142011/06/27 معلم

ابو بكر الصدیق بالنزلة المستجدة 2009/02/14 محمود كمال محمود عطیھ 2210166 كفـءكفـء2152011/02/14 معلم

جزیرة ساحل سلیم 2009/02/28 محمود ھمام دمحم احمد 2238252 كفـءكفـء2162011/02/28 معلم

الغریب الشاملة 2009/06/27 مرثا فتحى ایوب شنودة 2213591 كفـءكفـء2172011/06/27 معلم

النصر بالعفادره 2009/02/28 مرزوقة زكریا ابراھیم حكیم 2210174 كفـءكفـء2182011/02/28 معلم

الرویجات المشتركة 2008/06/27 مرزوقة ولیم ظاطة بشتھ 2209553 كفـءكفـء2192011/06/27 معلم

ساحل سلیم االعدادیة بنین 2008/06/27 مرفت رفاعي عاشور رضوان 2216036 كفـءكفـء2202011/06/27 معلم

المطمر االعدادیة 2009/06/27 مرفت على خلیل دمحم 2212230 كفـءكفـء2212011/06/27 معلم
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المؤھل 
األعلي

العفادرة االعدادیة 2009/06/27 مرفت محمود فھمى ابوزید 2214192 كفـءكفـء2222011/06/27 معلم

الشیخ شحاتة االبتدائیة المشتركة 2008/02/14 مروه علي فھمي علي 2210950 كفـءكفـء2232011/02/14 معلم

مجمعة الشامیة 2009/02/14 مروي محمود سید رشوان 2212171 كفـءكفـء2242011/02/14 معلم

الرویجات 2009/06/27 مریانھ شنودة اسحق عبد المالك 2209538 كفـءكفـء2252011/06/27 معلم

بویط 2009/02/28 مریم ابراھیم غایث بسالى 2211139 كفـءكفـء2262011/02/28 معلم

الرویجات 2009/02/14 مریم الفى عدلى رزق 2209511 كفـءكفـء2272011/02/14 معلم

الثورة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 مریم راشد جرجس حنین 2215921 كفـءكفـء2282011/06/27 معلم

الشامیة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 مریم زكریا میخائیل حمور 2210553 كفـءكفـء2292011/06/27 معلم

العھد الجدید بالشامیة 2009/02/28 مریم سامي ابراھیم بشتا 2211386 كفـءكفـء2302011/02/28 معلم

االمام على بن ابى طالب 2009/02/14 مریم صفوت شكرى عجبان 2209505 كفـءكفـء2312011/02/14 معلم

الشامیة بنین االعدادیة 2009/06/27 مریم عبد اللطیف على ابراھیم 2212075 كفـءكفـء2322011/06/27 معلم

بویط المشتركة 2009/02/28 مریم عبید ایوب ابراھیم 2210384 كفـءكفـء2332011/02/28 معلم

ساحل سلیم ث بنین 2008/06/27 مریم فتحى ایوب شنودة 2215557 كفـءكفـء2342011/06/27 معلم

ساحل سلیم االعدادیة بنات 2008/06/27 مریم ناجح ابراھیم فھیم 2215869 كفـءكفـء2352011/06/27 معلم

العونة تعلیم اساسى اعدادى 2009/06/27 مصطفى حشمت على عبدالحلیم 2215886 كفـءكفـء2362011/06/27 معلم

المطمر االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 مصطفي كامل  سعداوي ابوالعال 2209314 كفـءكفـء2372011/02/28 معلم

النصر بالعفادره 2009/06/27 ممدوح خلف فھمى عطیھ 2232970 كفـءكفـء2382011/06/27 معلم
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ساحل سلیم الثانویة التجاریة 2009/02/14 منى انور بخیت سلیمان 2209452 كفـءكفـء2392011/02/14 معلم

بویط المشتركة 2009/02/28 منى خلیل خلف ابوزید 2210233 كفـءكفـء2402011/02/28 معلم

الرویجات المشتركة 2009/02/14 منى نعیم اسحق شلبى 2209550 كفـءكفـء2412011/02/14 معلم

النصر بالعفادره 2008/02/14 مني دمحم عبدهللا دمحم 2215957 كفـءكفـء2422011/02/14 معلم

التناغة الغربیھ للتعلیم األساسى 2009/02/14 مھا عبد الناصر نفادى وراد 2211241 كفـءكفـء2432011/02/14 معلم

العفادرة االعدادیة 2008/06/27 میرفت ارمیا شوقى مكین 2214093 كفـءكفـء2442011/06/27 معلم

العفادرة االعدادیة 2009/06/27 میالد صادق سیدھم بشاى 2215785 كفـءكفـء2452011/06/27 معلم

طلعت حرب الرسمیة لغات 2009/06/27 میالد وحید نصیف تادروس 2211419 كفـءكفـء2462011/06/27 معلم

ساحل سلیم االعدادیة بنین 2009/06/27 مینا نبیھ فھمي غالي 2209540 كفـءكفـء2472011/06/27 معلم

الغریب الشاملة 2008/02/28 نادیة عبد الحكیم خلیفة فراج 2212012 كفـءكفـء2482011/02/28 معلم

ساحل سلیم الصناعیھ 2008/05/07 نبیل منیر خلیل جریس 2401651 كفـءكفـء2492011/06/27 معلم

الخوالد 2008/06/27 نبیلة نحمى زكریا اقالدیوس 2212127 كفـءكفـء2502011/06/27 معلم

الخوالد 2009/06/27 نبیلھ مرزق عطوان ابو الیمین 2212164 كفـءكفـء2512011/06/27 معلم

طلعت حرب الرسمیة لغات 2008/06/27 نجالء جمال اسحق میخائیل 2213927 كفـءكفـء2522011/06/27 معلم

الغریب الشاملة 2009/06/27 نجالء صبري صادق ھندي 2216543 كفـءكفـء2532011/06/27 معلم

صالح سالم محمود للتعلیم االساسى 2008/02/28 نجالء فتحي محمود دمحم 2211458 كفـءكفـء2542011/02/28 معلم

ابو بكر الصدیق بالنزلة المستجدة 2009/06/27 نجالء نبیھ محمود عبد الحافظ 2209255 كفـءكفـء2552011/06/27 معلم
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2008/06/27 الرویجات االعدادیةالمھنیة نجوى سالم دمحم ابراھیم 2211435 كفـءكفـء2562011/06/27 معلم

العبور بالشامیة 2008/06/27 نجوى مراد عبد السید بشاى 2230475 كفـءكفـء2572011/06/27 معلم

نزلة الملك 2009/02/28 نجوي  حكیم حبیب جرس 2210121 كفـءكفـء2582011/02/28 معلم

ساحل سلیم الثانویة بنات 2009/02/14 نجوي كمال دمحم نایل 2211074 كفـءكفـء2592011/02/14 معلم

الغریب الشاملة 2009/02/14 نرمین الكسان شكري شنودة 2212061 كفـءكفـء2602011/02/14 معلم

النزلة المستجدة 2009/02/28 نرمین رفعت توفیق باشا 2235293 كفـءكفـء2612011/02/28 معلم

نزلة الملك 2008/06/27 نسرین   نبیھ فھمي  غالي 2209517 كفـءكفـء2622011/06/27 معلم

الشامیة االعدادیة المشتركة 2009/02/14 نسرین صبحي سدراك ابراھیم 2235885 كفـءكفـء2632011/02/14 معلم

ساحل سلیم االعدادیة بنات 2009/06/27 نسمھ حسین اسماعیل حسن 2210594 كفـءكفـء2642011/06/27 معلم

جزیرة العونة 2009/02/28 نشوى عبد العال محمود حسن 2212345 كفـءكفـء2652011/02/28 معلم

العونة تعلیم اساسى ابتدائى 2008/06/27 نصرة رفعت عبد الرحمن خمیس 2230087 كفـءكفـء2662011/06/27 معلم

بویط المشتركة 2008/06/27 نعمة عبدالاله احمد عبدالاله 2210007 كفـءكفـء2672011/06/27 معلم

ساحل سلیم االعدادیة بنین 2009/06/27 ھالة  خلیل ابراھیم فرغلي 2210993 كفـءكفـء2682011/06/27 معلم

االمام على بن ابى طالب 2009/06/27 ھالة ابو الوفا عبد الرحیم ابراھیم 2215884 كفـءكفـء2692011/06/27 معلم

تاسا المشتركة 2008/02/14 ھانم  دمحم جابر عطیھ 2210559 كفـءكفـء2702011/02/14 معلم

أبوبكر الصدیق بالنزلة 2009/06/27 ھبة جاد الرب غطاس یوسف 2210346 كفـءكفـء2712011/06/27 معلم

جزیرة العونة 2009/02/28 ھبة حاتم عبد الحمید عبدالحلیم 2212371 كفـءكفـء2722011/02/28 معلم
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المطمر االبتدائیة المشتركة 2008/06/27 ھبة فتحي حسن عبد القادر 2209477 كفـءكفـء2732011/06/27 معلم

ساحل سلیم االعدادیة بنات 2008/06/27 ھبة منیر ابراھیم حنا 2214103 كفـءكفـء2742011/06/27 معلم

المطمر الثانویة 2008/02/14 ھبھ  دمحم ثابت محمود 2212010 كفـءكفـء2752011/02/14 معلم

النزلة المستجدة 2009/02/14 ھبھ احمد  عبد المعطي علي 2210501 كفـءكفـء2762011/02/14 معلم

نزلة الملك 2009/06/27 ھبھ سمیر زاخر بستان 2257541 كفـءكفـء2772011/06/27 معلم

اللوقا االعدادیة 2009/06/27 ھبھ محمود على محمود 2212264 كفـءكفـء2782011/06/27 معلم

الشامیة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 ھدى على سید بخیت 2213660 كفـءكفـء2792011/06/27 معلم

مجمعة الشامیة 2008/02/14 ھناء سید حسن سید 2212274 كفـءكفـء2802011/02/14 معلم

نزلة عنان االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 ھناء كمال ھریدى على 2209415 كفـءكفـء2812011/06/27 معلم

النزلة المستجدة 2008/06/27 ھناء نبیل كامل اسكندر 2235347 كفـءكفـء2822011/06/27 معلم

طلعت حرب الرسمیة لغات 2009/02/14 ھویدا عبدالعال حفني عبد العال 2215906 كفـءكفـء2832011/02/14 معلم

الغریب الشاملة 2009/02/14 وائل ریان  حلمي توفیلس 2218881 كفـءكفـء2842011/02/14 معلم

ساحل سلیم الثانویة التجاریة 2009/02/28 وائل معوض  زكي جرجس 2209294 كفـءكفـء2852011/02/28 معلم

النصر بالعفادرة ریاض اطفال 2008/02/28 وردة حماد عبد الجواد سید 2210552 كفـءكفـء2862011/02/28 معلم

العونة القبلیة 2008/02/28 وفاء البكري محمود دمحم 2213618 كفـءكفـء2872011/02/28 معلم

السالم بساحل سلیم 2009/06/27 وفاء سید علي عبد الحافظ 2211163 كفـءكفـء2882011/06/27 معلم

العفادرة االعدادیة 2009/06/27 وفاء شحاتھ سریان جرجس 2214091 كفـءكفـء2892011/06/27 معلم
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الغریب الشاملة 2009/02/28 وفاء دمحم عبدالرحمن  دمحم 2212020 كفـءكفـء2902011/02/28 معلم

النزلة المستجدة االعدادیة 2009/06/27 ولید ارمیا شوقى مكین 2215670 كفـءكفـء2912011/06/27 معلم

جزیرة ساحل سلیم 2009/06/27 ولید جعفر على حمودة 2238878 كفـءكفـء2922011/06/27 معلم

المطمر الثانویة 2009/06/27 یاسر عبدالعلیم احمد عبدالرحیم 2214181 كفـءكفـء2932011/06/27 معلم

الشامیة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 یاسر محمود جاد سید 2215719 كفـءكفـء2942011/06/27 معلم

ساحل سلیم الصناعیھ 1999/05/17 یسرى عبدالحارث محفوظ حسن 87177 كفـءكفـء2952009/01/25 معلم

العفادرة االعدادیة 2009/06/27 یونس سمیر یونس دمحم 2214110 كفـءكفـء2962011/06/27 معلم
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بنى زید االبتدائیة الجدیدة 2009/06/27 احمد عبد الناصر احمد عبد الھادى 2135481 كفـءكفـء12011/06/27 أمین مكتبة

الواسطى  الثانویة المشتركة 2000/09/03 امیرة دمحم غانم احمد 86989 كفـءكفـء22012/05/27 ماجیستیرأخصائى تكنولوجیا أول

بصرة االعدادیة المشتركة 2008/01/13 احمد دمحم حسن منصور 2157952 كفـءكفـء32011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

السالم بعرب مطیر 2009/06/27 بھجت على حسب هللا دمحم 2129033 كفـءكفـء42011/04/01 أخصائى تكنولوجیا

عرب مطیر االعدادیة المشتركة الجدیدة 2008/05/09 حسین عبد الناصر سلیم القاضى 2131562 كفـءكفـء52011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

السالم باوالد بدر 2009/06/27 حماد مدبولى احمد ابراھیم 2176012 كفـءكفـء62011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

بنى زید االعدادیة الجدیدة 2009/02/14 رائف فتحى صبحى روفائیل 2146238 كفـءكفـء72011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

الشھید عیسى كرم للتعلیم األساسى 2009/06/27 رشا حسین ابراھیم عبد السمیع 2135450 كفـءكفـء82011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

دمحم متولى الشعراوى 2009/06/27 رشاد بدرى شلبى احمد 2132438 كفـءكفـء92011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الكولة 2009/06/27 سید على دمحم عبد الرسول 2131594 كفـءكفـء102011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

الشیخ سویف االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 عبد الحمید خضر أحمد عبدالعال 2136802 كفـءكفـء112011/04/01 أخصائى تكنولوجیا

بني علیج االبتدائیة الحدیثة 2008/04/02 عبدالقادر عاشور ابوالحسن احمد 2142454 كفـءكفـء122011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

سعد زغلول الرسمیة للغات ابتدائى 2009/06/27 عبدهللا فرغلى عبدهللا ھاشم 2144652 كفـءكفـء132011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

جاد الواحى االعدادیة المشتركة 2008/05/08 عصام عبدالمنعم عبدالعال احمد 2145520 كفـءكفـء142011/04/01 أخصائى تكنولوجیا

عرب مطیر الجدیدة 2008/05/09 دمحم ابراھیم دمحم محمود 2137402 كفـءكفـء152011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

عرب مطیر االعدادیة بنین 2009/06/27 دمحم عبد المنعم فرحان دمحم 2131624 كفـءكفـء162011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

النھضة للتعلیم االساسى ابتدائى باسیوط الجدیده 2009/06/27 نشوى طلعت لوندى حنا صالح 2194502 كفـءكفـء172011/06/27 أخصائى تكنولوجیا
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عزبھ االسیوطى 2009/02/14 وائل مصطفى محمود مصطفى 2146926 كفـءكفـء182011/02/14 أخصائى تكنولوجیا

ابوغدیر االعدادیھ بنات 2009/06/27 وسام ابوحسیبة دمحم ابراھیم 1673229 كفـءكفـء192011/06/27 أخصائى تكنولوجیا

بنى زید االعدادیة الجدیدة 2002/05/01 حمدى دمحم دمحم عبد الموجود 1675245 كفـءكفـء202012/07/01 ماجیستیرأخصائى اجتماعى أول

العبور االعدادیة بنات 1998/12/26 فایزة عبدالرسول حسین عمیرة 1731308 كفـءكفـء212009/11/11 أخصائى اجتماعى أول

السالم بعرب مطیر 2008/06/27 خالد نافع حسین دمحم 2129089 كفـءكفـء222011/06/27 أخصائى اجتماعى

خالد بن الولید االبتدائیة بالعصارة 2009/06/27 دمحم حسن ابراھیم حسین 83247 كفـءكفـء232011/06/27 أخصائى اجتماعى

للیان تراشر 2009/06/27 میرفت عادل لبیب ابو الیامین 2106428 كفـءكفـء242011/04/01 أخصائى اجتماعى

یعمل بالدیوان 1989/09/01 احمد صفوت دمحم دمحم دمحم قراعة 64908 كفـءكفـء252012/08/27 دكتوراهمعلم خبیر

محمود دمحم صالح الثانویة المشتركة 1987/09/01 عبد الحمید دمحم عبد العزیز على 63404 كفـءكفـء262012/08/27 دكتوراهمعلم خبیر

بنى زید االعدادیة الجدیدة 1996/09/01 صالح دمحم عبد الباسط دمحم 77744 كفـءكفـء272012/08/27 دكتوراهمعلم أول أ

احمد دمحم عطیة بالمعصرة 2002/05/01 الھام محمود عبدالحمید موسى 1783692 كفـءكفـء282012/05/27 ماجیستیرمعلم أول

أسیوط الجدیدة للتعلیم األساسى 1989/09/01 ثناء فرغلي مصطفى حسن 70889 كفـءكفـء292009/01/25 معلم أول

أسیوط الجدیدة للتعلیم األساسى 1998/12/26 طاھر دمحم شاكر رضوان 58772 كفـءكفـء302009/01/25 معلم أول

أسیوط الجدیدة للتعلیم األساسى 1987/11/01 محمود دمحم حسن فرغلي 1687051 كفـءكفـء312009/01/25 معلم أول

عرب مطیر االعدادیة بنات 2008/07/02 ابتسام شكرى جندى خیر 2144312 كفـءكفـء322011/06/27 معلم

جزیرة الواسطى 2009/06/27 ابتسام یحیى احمد دمحم 2146254 كفـءكفـء332011/06/27 معلم

الفیما االبتدائیة المشتركة 2007/12/25 ابراھیم جاد الكریم سحیم حسن 2144118 كفـءكفـء342011/02/14 معلم
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دمحم متولى الشعراوى 2009/06/27 ابراھیم عید شحاتھ نصر 2132362 كفـءكفـء352011/06/27 معلم

بنى زید ب الحدیثة 2009/02/14 ابراھیم ھاتور ابراھیم جریس 2155640 كفـءكفـء362011/02/14 معلم

محمود دمحم صالح الثانویة المشتركة 2009/02/14 ابو بكر دمحم محمود علي 2124310 كفـءكفـء372011/02/14 معلم

الشھید عیسى 2009/02/14 احالم ابراھیم بخیت احمد 2133584 كفـءكفـء382011/02/14 معلم

اوالد بدر 2009/06/27 احالم على دمحم حسن 2148792 كفـءكفـء392011/06/27 معلم

عمر طھ للتعلیم االساسى 2008/02/28 احالم فرج دمحم فرج 2147568 كفـءكفـء402011/02/28 معلم

العبور االطاولھ 2009/06/27 احالم فوزي عیاد جرجس 2143126 كفـءكفـء412011/04/01 معلم

عرب مطیر االعدادیة المشتركة الجدیدة 2008/02/14 احالم ماھر مصطفى دمحم 2129031 كفـءكفـء422011/02/14 معلم

روضة أسیوط الجدیدة للتعلیم األساسى 2009/06/27 احالم نعیم شنودة بشاى 2134784 كفـءكفـء432011/06/27 معلم

عرب الكالبات ع المشتركة 2009/02/14 احمد ابوزید سید ابوزید 2142983 كفـءكفـء442011/02/14 معلم

العبور ع  بنین باالطاولة 2009/10/01 احمد تغیان سید سلطان 2289457 كفـءكفـء452011/06/27 معلم

عرب الكالبات ع المشتركة 2009/02/14 احمد حسن احمد دمحمجوده 2146310 كفـءكفـء462011/02/14 معلم

بنى علیج االعدادیة 2009/06/27 احمد حسن دمحم احمد 2157934 كفـءكفـء472011/06/27 معلم

بني علیج االبتدائیة الحدیثة 2009/06/27 احمد حسین شوقى ثابت 2197711 كفـءكفـء482011/04/01 معلم

محمود بغدادي االبتدائیة المشتركة 2008/01/12 احمد على احمد دمحم 2136842 كفـءكفـء492011/02/28 معلم

محمود دمحم صالح الثانویة المشتركة 2009/06/27 احمد على سید احمد 2318418 كفـءكفـء502011/04/01 معلم

عزبھ االسیوطى 2009/02/28 احمد فتحى مصطفى حسن 2146279 كفـءكفـء512011/02/14 معلم
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تل اوالد سراج للتعلیم االساسى اعدادى 2009/02/28 اسامھ اسرائیل ذكى غطاس 2129034 كفـءكفـء522011/02/28 معلم

القوطا االعدادیة 2008/06/27 اسامھ عبد الاله سید غنیم 2150609 كفـءكفـء532011/04/01 معلم

الشیخ سویف االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 اسامھ دمحم مصطفى احمد 2302865 كفـءكفـء542011/06/27 معلم

الواسطى  الثانویة المشتركة 2008/12/06 اسماء  احمد على احمد 2146129 كفـءكفـء552011/06/27 معلم

الواسطى المشتركة 2009/06/27 اسماء احمد فاضل احمد 2154541 كفـءكفـء562011/04/01 معلم

النھضة للتعلیم االساسى ابتدائى باسیوط الجدیده 2008/02/14 اسماء ادم زكى درویش 2158871 كفـءكفـء572011/02/28 معلم

المصري شعالن للتعلیم االساسي 2009/02/14 اسماء ادم سالم ادم 2137311 كفـءكفـء582011/02/14 معلم

الواسطى  الثانویة المشتركة 2008/02/14 اسماء حسنى دمحم حسین 2147602 كفـءكفـء592011/02/14 معلم

القصر 2009/06/27 اسماء حمدى مصطفى دمحم 2156703 كفـءكفـء602011/06/27 معلم

بنى زید االعدادیة المشتركة 2008/02/14 أسماء خلف حسین احمد 2136210 كفـءكفـء612011/02/14 معلم

الفیما االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 اسماء رجب حماد مغربى 2148815 كفـءكفـء622011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب بالواسطى 2008/02/14 اسماء سید شحاتھ دمحم 2146932 كفـءكفـء632011/02/14 معلم

منشیھ المعصرة 2009/03/03 اسماء سید عبد الحافظ دمحم 2145554 كفـءكفـء642011/02/28 معلم

عزبھ االسیوطى 2009/02/14 اسماء سید مھران دمحم 2158814 كفـءكفـء652011/02/14 معلم

عرب مطیر 2009/06/27 اسماء عبد الرازق احمد دمحم 2131343 كفـءكفـء662011/04/01 معلم

الشھید عبد الال معتمد 2008/02/14 اسماء عبد الرازق دمحم ابو ستة 2135459 كفـءكفـء672011/02/14 معلم

الشھید عبد الرحیم سید عمر 2009/06/27 أسماء عبد هللا مسعود السید 2291120 كفـءكفـء682011/06/27 معلم
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بنى مر اإلعدادیة بنات 2009/02/14 اسماء على مصطفى حسن 2154557 كفـءكفـء692011/02/14 معلم

ابوغدیر االعدادیھ بنات 2009/06/27 اسماء دمحم ثابت عبد الحافظ 2146195 كفـءكفـء702011/06/27 معلم

عرب مطیر االعدادیة المشتركة الجدیدة 2009/06/27 اسماء محمود سلیم حسن 2106914 كفـءكفـء712011/06/27 معلم

دمحم مصطفى ب المشتركة بأوالد سراج 2009/02/14 اسماء محمود على عبد العزیز 2144777 كفـءكفـء722011/02/14 معلم

2009/06/27 السالم االبتدائیة ببنى علیج اسماء مصطفى دمحم الدیب 2160666 كفـءكفـء732011/04/01 معلم

نجع رویشد 2008/05/12 اسماعیل بدر ابراھیم ابوالعال 2136797 كفـءكفـء742011/06/27 معلم

اوالد بدر للتعلیم االساسي 2009/02/14 إسماعیل دمحم حسن عبد العاطى 2137361 كفـءكفـء752011/02/14 معلم

عرب الكالبات ع المشتركة 2009/02/14 اشرف سعید شحاتھ مرزوق 2143924 كفـءكفـء762011/02/14 معلم

بصرة للتعلیم االساسي 2004/12/18 اشرف عبدالسمیع جالل عبدالسمیع 2144665 كفـءكفـء772011/02/14 معلم

عمر بن الخطاب بالواسطى 2008/12/06 اشرف قطب ابو جبل على 2146935 كفـءكفـء782011/04/01 معلم

الواسطى ع الجدیدة بنین 2008/06/27 اظھار عبد الحمید عبد الحفیظ دمحم 2143021 كفـءكفـء792011/04/01 معلم

الشھید دمحم بدرى احمد للتعلیم االساسى اعدادى 
بالمعصرة

2009/06/27 الزھراء احمد یوسف دمحم 2149370 كفـءكفـء802011/06/27 معلم

القوطا االعدادیة 2009/02/14 الشیماء احمد یوسف دمحم 2149386 كفـءكفـء812011/02/14 معلم

بنى زید االعدادیة المشتركة 2009/06/27 الشیماء دمحم الشلبى عبد العزیز دمحم 2135393 كفـءكفـء822011/06/27 معلم

الطوابیة 2008/02/14 الھام سعد البیومى عبد الحافظ 2136253 كفـءكفـء832011/02/28 معلم

مجمعة بني مر المسائیة 2008/06/27 الھام عید عبدالوارث  دمحم 2158236 كفـءكفـء842011/06/27 معلم

دمحم متولى الشعراوى 2008/02/14 الھام ماھر مصطفى  دمحم 2187757 كفـءكفـء852011/02/14 معلم
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عمر طھ للتعلیم االساسى 2008/02/14 ألیس فریز عدلى فریز 2147528 كفـءكفـء862011/02/14 معلم

المعصرة االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 امال فھمى عبد العال دمحم 2232376 كفـءكفـء872011/02/14 معلم

روضة أسیوط الجدیدة للتعلیم األساسى 2009/02/14 امانى  رمضان دمحم عبد الرحیم 2134748 كفـءكفـء882011/02/14 معلم

تل اوالد سراج للتعلیم االساسى اعدادى 2009/06/27 امانى عیسى جرجوسة میخائیل 2236316 كفـءكفـء892011/06/27 معلم

السالم باوالد بدر 2009/02/14 امانى دمحم محمود دمحم 2147805 كفـءكفـء902011/02/14 معلم

جاد الواحى االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 اماني  عبدالحلیم  سید  عطیھ 2148765 كفـءكفـء912011/04/01 معلم

بنى زید ب الحدیثة 2009/06/27 امجد منصور یوسف منصور 2135469 كفـءكفـء922011/04/01 معلم

عرب مطیر 2009/06/27 أمجد میخائیل مرجان میخائیل 2136759 كفـءكفـء932011/04/01 معلم

مجمعة بني مر المسائیة 2009/02/14 أمل جمیل انور مترى 2231207 كفـءكفـء942011/04/01 معلم

المعصرة الجدیدة 2008/02/14 امل حسین دمحم حسن 2148278 كفـءكفـء952011/02/14 معلم

روضة سعد زغلول الرسمیة للغات 2009/02/14 امل شعبان بدر ایوب 2145419 كفـءكفـء962011/02/28 معلم

الواسطى االعدادیة بنات 2009/02/14 امل فؤاد  دمحم على 2147792 كفـءكفـء972011/02/14 معلم

الشیخ سویف االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 امل فؤاد ادیب اسحق 2210286 كفـءكفـء982011/02/14 معلم

الفتح 2009/02/14 امل كمال ھاشم احمد 2130682 كفـءكفـء992011/02/14 معلم

عرب مطیر 2009/06/27 امل ماھر مصطفى دمحم 2131289 كفـءكفـء1002011/06/27 معلم

الفتح 2008/07/01 امل مصطفى سید دمحم 2233551 كفـءكفـء1012011/04/01 معلم

الواسطى المشتركة 2009/02/14 امنة احمد دمحم سلمان 2150470 كفـءكفـء1022011/02/14 معلم
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أسیوط الجدیدة للتعلیم األساسى 2009/02/14 امیرة كمال عبد السالم مصطفى 2137285 كفـءكفـء1032011/02/14 معلم

عزبھ االسیوطى 2009/02/28 امیمة مصطفى كامل ابوزید 2146940 كفـءكفـء1042011/02/28 معلم

المصرى شعالن االبتدائیھ للتعلیم االساسى 2009/02/14 امینھ دمحم اسماعیل دمحم 2232359 كفـءكفـء1052011/02/14 معلم

اوالد بدر للتعلیم االساسي 2009/06/27 انجي امیل كمیل عجیب 2235968 كفـءكفـء1062011/07/01 معلم

الشھید عبد الرحیم سید عمر 2008/06/27 انعام ابراھیم دمحم لیثى 2302849 كفـءكفـء1072011/06/27 معلم

بنى مر 2008/06/17 ایات عبدالرازق عبدالجابر عوض 2144142 كفـءكفـء1082011/06/27 معلم

الفتح االعدادیة بنین 2009/02/28 ایرینى صفوت لویس زكى 2126108 كفـءكفـء1092011/02/28 معلم

الشھید عبد الرحیم سید عمر 2009/06/27 ایرینى یوسف جاد بطرس 2291626 كفـءكفـء1102011/06/27 معلم

أسیوط الجدیدة للتعلیم األساسى 2009/02/14 ایفین  لویز دوس سعید 2134731 كفـءكفـء1112011/02/14 معلم

بنى زید االبتدائیة الجدیدة 2009/06/27 ایمان  عباس  حسین  احمد 2135421 كفـءكفـء1122011/04/01 معلم

تل اوالد سراج للتعلیم االساسى اعدادى 2009/06/27 ایمان  عبد المنعم حسین على 2160897 كفـءكفـء1132011/06/27 معلم

عرب مطیر االعدادیة المشتركة الجدیدة 2009/06/27 mایمان  كمیل  حنا حنا 2148636 كفـءكفـء1142011/07/13 معلم

2009/02/14 روضة تل اوالد سراج للتعلیم االساسي ایمان احمد على ابوعلى 2147655 كفـءكفـء1152011/02/14 معلم

بنى زید االعدادیة الجدیدة 2008/06/27 ایمان سعد الدین عبد الناصر دمحم 2135397 كفـءكفـء1162011/04/01 معلم

الواسطى 2009/02/14 ایمان سید شحاتھ دمحم 2146942 كفـءكفـء1172011/02/14 معلم

اسیوط الجدیدة التجریبیة للغات 2009/02/14 ایمان عجیب روفائیل ابراھیم 2126094 كفـءكفـء1182011/02/14 معلم

عرب االطاولھ المشتركھ 2009/06/27 ایمان دمحم ابراھیم دمحم 2113261 كفـءكفـء1192011/07/13 معلم
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الشھید عبد الرحیم سید عمر 2008/06/27 ایمان دمحم سلطان دمحم 2315220 كفـءكفـء1202011/06/27 معلم

جاد الواحى 2008/06/27 ایمان دمحم عبد العاطى دمحم 2137324 كفـءكفـء1212011/04/01 معلم

المعصرة الجدیدة 2008/05/09 ایمن  دمحم  حسانین  علي 2148704 كفـءكفـء1222011/04/01 معلم

دمحم متولى الشعراوى 2008/01/10 ایمن احمد دمحم على 2131519 كفـءكفـء1232011/02/28 معلم

عرب مطیر الجدیدة 2009/06/27 ایمن حسن على حسن 2132379 كفـءكفـء1242011/04/01 معلم

نجع رویشد 2009/06/27 أیمن سویفى دمحم سویفى 2136786 كفـءكفـء1252011/06/27 معلم

المصرى شعالن االبتدائیھ للتعلیم االساسى 2008/06/27 ایناس مزید فھمى عبد المالك 2161370 كفـءكفـء1262011/06/27 معلم

عرب مطیر االعدادیة المشتركة الجدیدة 2009/02/14 ایھاب دمحم مصطفى دمحم 2131305 كفـءكفـء1272011/02/14 معلم

الشھید عبد الال معتمد 2008/02/14 بخیتة عز اسماعیل عباس 2163015 كفـءكفـء1282011/02/14 معلم

بنى زید االعدادیة المشتركة 2009/02/14 بسمة صبرى عبد الرحیم دمحم 2136216 كفـءكفـء1292011/02/14 معلم

عزبھ االسیوطى 2009/02/14 بھاء الدین دمحم عبد المجید مسعد 2187759 كفـءكفـء1302011/02/14 معلم

بنى زید االعدادیة المشتركة 2009/06/27 تغرید عبد الرازق دمحم ابو ستة 2135456 كفـءكفـء1312011/06/27 معلم

الفتح االعدادیة بنین 2011/06/27 تھانى فكرى اسكاروس بسالى 2215830 كفـءكفـء1322011/07/13 معلم

مجمعة الفیما االبتدائیة 2009/02/14 تیسیر حسین احمد عبد العال 2140921 كفـءكفـء1332011/02/14 معلم

بنى طالب 2009/02/14 تیسیر عبد الكریم رشوان احمد 2062802 كفـءكفـء1342011/02/14 معلم

الشیخ سویف االبتدائیة المشتركة 2008/06/26 ثروت سعدان ثروت سیداروس 2226299 كفـءكفـء1352011/02/14 معلم

الشھداء بالناصریة 2009/02/28 ثریا بخیت ابراھیم غبلایر 2229560 كفـءكفـء1362011/02/28 معلم
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عرب مطیر 2009/06/27 ثناء سید احمد على 2131251 كفـءكفـء1372011/06/27 معلم

روضة أسیوط الجدیدة للتعلیم األساسى 2008/06/27 ثناء عبدالرحیم احمد ابوزید 2389330 كفـءكفـء1382011/06/27 معلم

جاد الواحى االبتدائیة المشتركة 2008/12/01 جابر عبدالعزیز دمحم منصور 2140309 كفـءكفـء1392011/04/01 معلم

عرب مطیر الجدیدة 2009/02/14 جمعھ دمحم حامد سلیمان 2106928 كفـءكفـء1402011/02/14 معلم

عرب مطیر الجدیدة 2008/02/14 جمالت حسین حسن عبد المنعم 2106878 كفـءكفـء1412011/02/14 معلم

الشھید عبد الرحیم سید عمر 2008/06/27 جیھان فیلیب میخائیل اقالدیوس 2315398 كفـءكفـء1422011/06/27 معلم

ابو غدیر بالواسطى 2009/06/27 حاتم عبد الاله احمد مصطفى 2146951 كفـءكفـء1432011/06/27 معلم

العصارة 2009/06/27 حسام الدین سعد عبد العاطى عبد الرحمن 2130672 كفـءكفـء1442011/06/27 معلم

بصرة االعدادیة المشتركة 2009/02/14 حسن  عبد القادر حسن عبد القادر 2150591 كفـءكفـء1452011/02/14 معلم

عرب مطیر االعدادیة بنین 2009/06/27 حسن حسین عبد الصبور حسین 2129012 كفـءكفـء1462011/04/01 معلم

الطوابیة 2009/06/27 حسن دمحم مرغنى سید 2136992 كفـءكفـء1472011/06/27 معلم

الكولة 2009/06/27 حماده دمحم حلمى مرجان 2145551 كفـءكفـء1482011/04/01 معلم

مجمعة بني مر الصباحیة 2009/02/14 حمدیھ  صابر احمد طھ 2158186 كفـءكفـء1492011/02/14 معلم

2009/02/14 السالم االبتدائیة ببنى علیج حنان  عبدهللا  عبدالساتر  محمود 2148572 كفـءكفـء1502011/02/14 معلم

الفیما االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 حنان احمد عبد الاله علوان 2149452 كفـءكفـء1512011/02/21 معلم

القوطا االعدادیة 2009/02/14 حنان الفى فھیم سعید 2146761 كفـءكفـء1522011/02/14 معلم

احمد دمحم عطیة بالمعصرة 2009/02/14 حنان حسن احمد دمحم 2148635 كفـءكفـء1532011/02/14 معلم
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روضة النھضة للتعلیم االساسى باسیوط الجدیدة 2008/06/27 حنان خمیس عبد المجید ابو السعود 2231705 كفـءكفـء1542011/07/01 معلم

عرب االطاولھ المشتركھ 2008/06/27 حنان سید عباس كامل 2157842 كفـءكفـء1552011/06/27 معلم

عزبھ االسیوطى 2009/06/27 حنان عبد الناصر سید احمد 2141740 كفـءكفـء1562011/07/07 معلم

روضة النھضة التجریبیة لغات 2009/06/27 حنان عبدهللا ابراھیم احمد 2187770 كفـءكفـء1572011/04/01 معلم

الواسطى 2009/02/14 حنان على قاسم على 2149402 كفـءكفـء1582011/02/14 معلم

احمد دمحم عطیة بالمعصرة 2009/06/27 حنان ناجى  توفیلس حنا 2141588 كفـءكفـء1592011/04/01 معلم

مجمعة بني مر الصباحیة 2008/02/14 حنان نصر رزق دمحم 2130815 كفـءكفـء1602011/02/14 معلم

عزبھ االسیوطى 2009/06/27 خلف سید احمد عبدالمجید 2141637 كفـءكفـء1612011/06/27 معلم

ابوغدیر االعدادیھ بنات 2009/06/27 دالیا سمیر توفیق احمد 2161772 كفـءكفـء1622011/04/01 معلم

بنى زید االعدادیة الجدیدة 2009/06/27 دالیا مصطفى أحمد حفنى 2228740 كفـءكفـء1632011/07/01 معلم

بصرة االعدادیة المشتركة 2009/06/27 داود مرزوق داود سلیمان 2121928 كفـءكفـء1642011/06/27 معلم

بصرة للتعلیم االساسي 2009/06/27 دعاء  عبد الحمید حسن احمد 2149351 كفـءكفـء1652011/06/27 معلم

عمر طھ للتعلیم االساسى 2008/12/18 دعاء دمحم طھ عمر 2146242 كفـءكفـء1662011/04/01 معلم

مجمعة بني مر الصباحیة 2008/06/30 دعاء مرسى ابراھیم عبد الرحیم 2157787 كفـءكفـء1672011/02/14 معلم

العبور باالطاولة 2009/02/14 دولت  لبیب ابراھیم مسعود 2143382 كفـءكفـء1682011/02/14 معلم

بنى طالب 2008/02/14 دیانا میالد فھیم بطرس 2141654 كفـءكفـء1692011/02/14 معلم

الكولة 2009/02/14 رأفت فوزى جاد السید رومانى 2062824 كفـءكفـء1702011/02/28 معلم
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بصرة 2009/06/27 راندا كمال رمزى سامى 2219020 كفـءكفـء1712011/06/27 معلم

الفتح  االعدادیة بنات 2009/06/27 رانیا رستم سرى رستم 2136238 كفـءكفـء1722011/04/01 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة بالعصارة 2009/02/14 رانیا زین العابدین دمحم یوسف 2234740 كفـءكفـء1732011/04/01 معلم

العبور االطاولھ 2009/06/27 راویھ حسن مرغنى سید 2294958 كفـءكفـء1742011/04/01 معلم

العصارة 2009/06/27 راویھ فؤاد عبد الساتر دمحم 2130756 كفـءكفـء1752011/04/01 معلم

2009/06/27 السالم االبتدائیة ببنى علیج رجاء سید محمود على 2132415 كفـءكفـء1762011/04/01 معلم

بنى علیج 2009/02/14 رشا  صالح على عثمان 2148689 كفـءكفـء1772011/02/14 معلم

الشھید عبد الرحیم سید عمر 2009/06/27 رشا ابراھیم على دمحم 2302504 كفـءكفـء1782011/06/27 معلم

المعصرة الجدیدة 2008/02/14 رشا احمد دمحم عبد هللا 2148217 كفـءكفـء1792011/02/14 معلم

بنى زید االعدادیة الجدیدة 2008/02/14 رشا احمد محمود احمد 2136224 كفـءكفـء1802011/02/14 معلم

الطوابیة 2009/06/27 رشا زغلول تناغى دوس 2136252 كفـءكفـء1812011/06/27 معلم

أوالد سراج ع المشتركة 2009/06/27 رشا سید فؤاد سید 2145546 كفـءكفـء1822011/04/01 معلم

بنى زید االبتدائیة الجدیدة 2009/02/14 رشا فكرى انور زحارى 2232523 كفـءكفـء1832011/02/14 معلم

تل اوالد سراج للتعلیم االساسى ابتدائى 2009/02/14 رشا فوزى احمد سید 2150762 كفـءكفـء1842011/02/14 معلم

محمود دمحم صالح الثانویة المشتركة 2009/02/14 رشا محروس متولى حسن 2232767 كفـءكفـء1852011/02/14 معلم

العصارة 2009/02/14 رشا دمحم صبرى عارف عبید 2130708 كفـءكفـء1862011/02/14 معلم

منشیھ المعصرة 2009/06/27 رشا مصطفى على ابراھیم 2161556 كفـءكفـء1872011/04/01 معلم
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الواسطى 2009/02/14 رشا مصطفى كامل ابو زید 2146289 كفـءكفـء1882011/02/14 معلم

المعصرة الجدیدة 2009/06/27 رضا حسن دمحم عبد العال 2148323 كفـءكفـء1892011/06/27 معلم

الواسطى ع بنین 2008/06/27 رضا عبد العال سید الحفنى 2146914 كفـءكفـء1902011/06/27 معلم

جاد الواحى االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 رضا مصطفى فرغلى احمد 2145450 كفـءكفـء1912011/02/28 معلم

عزبة االسیوطى االبتدائیة 2009/06/27 رفیق روؤف الیاس ولیم 2227497 كفـءكفـء1922011/06/27 معلم

الفیما االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 رقیة رمضان خلف عمر 2145534 كفـءكفـء1932011/02/14 معلم

الواسطى االعدادیة بنات 2009/02/14 رندا فھمى یاسین طھ 2142973 كفـءكفـء1942011/02/14 معلم

العبور االعدادیة بنات 2009/06/27 رومانى عبد التواب لبیب صلیب 2126227 كفـءكفـء1952011/07/13 معلم

عمر طھ للتعلیم االساسى 2009/02/14 ریتھ جزیرى ھالل جزیرى 2142348 كفـءكفـء1962011/02/14 معلم

الشیخ سویف االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 ریمون طلعت فوزى سلیمان 2162610 كفـءكفـء1972011/06/27 معلم

الواسطى 2009/02/14 زیزى مصطفى دمحم على 2144698 كفـءكفـء1982011/02/14 معلم

منشیھ المعصرة 2009/02/14 زین العابدین وحید حسن حسین 2186936 كفـءكفـء1992011/02/14 معلم

بنى مر اإلعدادیة بنات 2008/02/28 زینب  حامد  خلف هللا  عبدالعال 2111141 كفـءكفـء2002011/02/28 معلم

بنى زید االبتدائیة الجدیدة 2009/06/27 زینب أبو العال  دمحم جالل 2136052 كفـءكفـء2012011/04/01 معلم

العبور االطاولھ 2009/06/27 زینب عبد الكریم دمحم رشوان 2142479 كفـءكفـء2022011/04/01 معلم

بصرة االعدادیة المشتركة 2009/02/14 سامح تراشر مكین رومان 2180455 كفـءكفـء2032011/04/01 معلم

الشھید عبد الال معتمد 2009/02/14 سامیة  مصطفى احمد عبد الھادى 2135455 كفـءكفـء2042011/02/14 معلم
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بصرة للتعلیم االساسي 2008/06/27 سحر  یوسف سید یوسف 2146252 كفـءكفـء2052011/06/27 معلم

ابو غدیر بالواسطى 2009/06/27 سحر احمد یحیى على 2147780 كفـءكفـء2062011/06/27 معلم

عرب مطیر 2009/02/14 سحر حامد فرحان حسن 2131360 كفـءكفـء2072011/02/14 معلم

السالم بعرب مطیر 2008/06/27 سحر حنین حنا جریس 2373246 كفـءكفـء2082011/04/01 معلم

بنى زید االعدادیة الجدیدة 2009/06/27 سحر سمیر رزق كیرلس 2135458 كفـءكفـء2092011/04/01 معلم

الشھید عیسى 2009/02/14 سحر صابر  خلف رزق 2133577 كفـءكفـء2102011/02/14 معلم

الشھید عبد الال معتمد 2009/02/14 سحر عبد الرازق دمحم  ابو ستھ 2158068 كفـءكفـء2112011/02/14 معلم

المصرى شعالن االبتدائیھ للتعلیم االساسى 2009/02/14 سحر عبدالرحیم تمام دمحم 2141681 كفـءكفـء2122011/02/14 معلم

بنى مر االعدادیھ المشتركھ 2009/06/27 سحر على دمحم على 2150574 كفـءكفـء2132011/04/01 معلم

2009/06/27 السالم االبتدائیة ببنى علیج سعاد  البدري  عمر  جالل 2143385 كفـءكفـء2142011/04/01 معلم

2008/02/14 السالم االبتدائیة ببنى علیج سعاد ابوالسعود ابراھیم دمحم 2143345 كفـءكفـء2152011/02/14 معلم

مجمعة بني مر الصباحیة 2008/02/14 سعاد درویش عبد هللا درویش 2157802 كفـءكفـء2162011/02/14 معلم

عزبھ االسیوطى 2008/02/14 سعاد عثمان دمحم عثمان 2142333 كفـءكفـء2172011/02/14 معلم

سعد زغلول الرسمیة للغات ابتدائى 2008/02/14 سعدیة احمد عبدالرحمن فقیر 2141693 كفـءكفـء2182011/02/14 معلم

جاد الواحى االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 سعدیة دمحم فرغلى احمد 2137298 كفـءكفـء2192011/02/14 معلم

2007/12/26 السالم االبتدائیة ببنى علیج سعودي عاشور  ابو الحسن احمد 2143210 كفـءكفـء2202011/02/14 معلم

عزبة االسیوطى االبتدائیة 2008/05/09 سعید  عبد هللا عبد المحسن  محمود 2142361 كفـءكفـء2212011/06/27 معلم
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السالم بعرب مطیر 2009/06/27 سعید ابراھیم احمد ابراھیم 2129041 كفـءكفـء2222011/04/01 معلم

جاد الواحى الثانویة المشتركة 2009/02/14 سلطان عبدهللا  مدبولى ابوكریشھ 2151800 كفـءكفـء2232011/06/27 معلم

الشھید دمحم بدرى احمد للتعلیم االساسى اعدادى 
بالمعصرة

2009/02/14 سلیمان على سلیمان حسن 2147697 كفـءكفـء2242011/02/14 معلم

االكراد 2009/06/27 سماح عبد المنعم على محمود 2136203 كفـءكفـء2252011/03/03 معلم

بنى علیج 2009/02/28 سماح موسى علي حسین 2111146 كفـءكفـء2262011/02/14 معلم

بنى زید ب الحدیثة 2009/02/28 سمیر راغب سید راغب 2136979 كفـءكفـء2272011/02/28 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة بالعصارة 2008/06/27 سمیھ انور محمود حماد 2130658 كفـءكفـء2282011/04/01 معلم

مصطفى المسلمى االبتدائیة 2009/02/14 سناء عبدالھادى حسین دمحم 2141663 كفـءكفـء2292011/02/14 معلم

بنى طالب 2009/06/27 سناء دمحم عبدالعاطى  احمد 2146225 كفـءكفـء2302011/07/13 معلم

عمر طھ للتعلیم االساسى 2009/02/28 سناء دمحم مصطفى مدكور 2147621 كفـءكفـء2312011/02/28 معلم

عمر طھ للتعلیم االساسى 2009/02/14 سناء مصطفى عبد الغنى حسن 2146209 كفـءكفـء2322011/02/14 معلم

دمحم متولى الشعراوى 2009/06/27 سنیھ  غیط منصور جرجس 2187764 كفـءكفـء2332011/06/27 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة بالعصارة 2009/02/14 سھام  جمال  عزیز سلیمان 2143392 كفـءكفـء2342011/02/14 معلم

بنى علیج 2009/06/27 سھره احمد عبد السمیع احمد 2148649 كفـءكفـء2352011/06/27 معلم

دمحم متولى الشعراوى 2009/06/27 سھیر  حسن دردیر على 2187758 كفـءكفـء2362011/05/18 معلم

عرب االطاولھ المشتركھ 2008/06/27 سھیر ابراھیم مسعود ابراھیم 2131227 كفـءكفـء2372011/06/27 معلم

بنى علیج 2009/02/28 سھیر صالح عبد الرحیم احمد 2143238 كفـءكفـء2382011/02/14 معلم
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عزبھ االسیوطى 2009/02/14 سھیر دمحم احمد محمود 2146944 كفـءكفـء2392011/02/14 معلم

تل اوالد سراج للتعلیم االساسى اعدادى 2009/06/27 سوزان حنین حنا جریس 2141652 كفـءكفـء2402011/04/01 معلم

بنى مر اإلعدادیة بنات 2009/02/14 سوزان ناثان مساك صدیق 2158139 كفـءكفـء2412011/02/14 معلم

عرب مطیر 2009/02/14 سوسن عبد الكریم سید عبد الرحیم 2131325 كفـءكفـء2422011/02/14 معلم

الشھید عبد الرحیم سید عمر 2008/06/27 سومیھ دمحم متولي احمد 2302502 كفـءكفـء2432011/06/27 معلم

الفتح  االعدادیة بنات 2009/06/27 سید علي دمحم علي 2106433 كفـءكفـء2442011/06/27 معلم

الشھید عیسى كرم للتعلیم األساسى 2008/06/27 شادیة دمحم عبد الخالق دمحم 2135445 كفـءكفـء2452011/04/01 معلم

القوطا االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 شادیھ عبدالمجید ثابت ھریدى 2151841 كفـءكفـء2462011/02/28 معلم

أوالد سراج ع المشتركة 2009/06/27 شاكر  شحاتھ شاكر  شحاتھ 2146939 كفـءكفـء2472011/06/27 معلم

بنى علیج 2009/02/28 شربات عبد الرحیم على ناجى 2148626 كفـءكفـء2482011/02/14 معلم

الشھید عبد الال معتمد 2008/02/14 شربات عوض عبد  الجابر عوض 2158178 كفـءكفـء2492011/02/14 معلم

دمحم مصطفى ب المشتركة بأوالد سراج 2009/06/27 شرین شاروبیم زاخر  شاروبیم 2142383 كفـءكفـء2502011/06/27 معلم

الشھید دمحم بدري احمد عبدالعال االبتدائیة 2009/02/14 شھیرة عیاد عطیة حنا 2145535 كفـءكفـء2512011/02/14 معلم

العبور باالطاولة 2009/06/27 شیرلى امین تقاوى یوسف 2125964 كفـءكفـء2522011/06/27 معلم

أسیوط الجدیدة للتعلیم األساسى 2008/02/14 شیماء جابر ابرھیم فرغلى 2144647 كفـءكفـء2532011/02/14 معلم

بنى زید االعدادیة المشتركة 2009/06/27 شیماء صالح درویش علي 2287000 كفـءكفـء2542011/06/27 معلم

أسیوط الجدیدة للتعلیم األساسى 2009/02/14 شیماء فتحى ابراھیم احمد 2137329 كفـءكفـء2552011/02/14 معلم
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عمر طھ للتعلیم االساسى 2009/06/27 شیماء دمحم حسن یونس 2219949 كفـءكفـء2562011/06/27 معلم

جاد الواحى االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 شیماء دمحم حسین دمحم 2234265 كفـءكفـء2572011/04/01 معلم

بنى زید االبتدائیة الجدیدة 2008/05/09 صابر الشبراوى صابر غانم 2161103 كفـءكفـء2582011/04/01 معلم

دمحم متولى الشعراوى 2009/02/14 صباح تامر مكین فام 2187767 كفـءكفـء2592011/02/14 معلم

مجمعة بني مر المسائیة 2008/06/27 صفاء خلف محمود دمحم 2158193 كفـءكفـء2602011/04/01 معلم

أوالد سراج ع المشتركة 2009/06/27 صفاء سید جوده احمد 2393051 كفـءكفـء2612011/06/27 معلم

اوالد بدر للتعلیم االساسي 2009/02/14 صفاء سید عبد الباسط تمام 2151553 كفـءكفـء2622011/02/14 معلم

عرب مطیر االعدادیة بنین 2009/06/27 صفاء دمحم مصطفى دمحم 2131399 كفـءكفـء2632011/06/27 معلم

سعد زغلول الرسمیة للغات ابتدائى 2009/06/27 صفاء مصطفي احمد دمحم 2141743 كفـءكفـء2642011/06/27 معلم

بنى زید ب الحدیثة 2009/06/27 صفاء نصر احمدالصادق عبد العلیم 2135453 كفـءكفـء2652011/04/01 معلم

النھضة الرسمیة للغات بعرب مطیر 2009/02/14 صالح دمحم احمد على 2131539 كفـءكفـء2662011/02/28 معلم

الواسطى ع بنین 2009/06/27 طاھر ابوزید دمحم فراج 2380731 كفـءكفـء2672011/06/27 معلم

محمود بغدادي االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 طاھر دمحم عبدالعواض عبدالھادى 2136975 كفـءكفـء2682011/02/28 معلم

العصارة 2009/02/14 عادل  فؤاد عطاهللا بسالى 2212049 كفـءكفـء2692011/02/14 معلم

السالم بعرب مطیر 2009/06/27 عبد الباسط نصرى عیسى حسین 2128994 كفـءكفـء2702011/04/01 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2009/02/14 عبد الجواد احمد عبد الرحمن عطیھ 2145526 كفـءكفـء2712011/02/14 معلم

عمر طة بالواسطى 2009/06/27 عبد الحافظ سید عبد الحافظ محمود 2146278 كفـءكفـء2722011/04/01 معلم
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الواسطى ع بنین 2009/06/27 عبد الخالق على عبد الخالق دمحم 2130642 كفـءكفـء2732011/04/01 معلم

یعمل بالدیوان 2003/07/01 عبد اللطیف ابراھیم مھاود منصور 2181419 كفـءكفـء2742009/11/11 معلم

عرب مطیر الجدیدة 2009/02/14 عبدالحكیم احمد على دمحم 2136949 كفـءكفـء2752011/04/01 معلم

عرب مطیر االعدادیة المشتركة الجدیدة 2009/01/06 عبدالرازق احمد یوسف احمد 2136997 كفـءكفـء2762011/07/13 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2008/05/11 عبدالرحمن عبدالمجید سید حرب 2145523 كفـءكفـء2772011/06/27 معلم

جاد الواحى االعدادیة المشتركة 2009/06/27 عبدالرحیم ابوزید احمد خالف 2149518 كفـءكفـء2782011/04/01 معلم

عزبة االسیوطى االبتدائیة 2008/06/30 عبدالفتاح دمحم عبدالفتاح دمحم 2142996 كفـءكفـء2792011/04/01 معلم

الشھید عبد الال معتمد 2009/06/21 عبدالناصر  محمود على دمحم 2188174 كفـءكفـء2802011/06/27 معلم

المعصرة االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 عبیر رفاعى تمام على 2148755 كفـءكفـء2812011/02/14 معلم

خالد بن الولید االعدادیة بنات 2009/06/27 عرفات دمحم دمحم حسن جمعة 2287024 كفـءكفـء2822011/06/27 معلم

عمر طھ للتعلیم االساسى 2009/06/27 عزة دمحم عبد العلیم الشریف 2216781 كفـءكفـء2832011/06/27 معلم

روضة أسیوط الجدیدة للتعلیم األساسى 2009/06/27 عزة محمود احمد محمود 2134782 كفـءكفـء2842011/06/27 معلم

دمحم متولى الشعراوى 2008/02/14 عزه عبد الباسط حسین دمحم 2165319 كفـءكفـء2852011/02/14 معلم

اوالد بدر للتعلیم االساسي 2009/02/14 عزه فرحان عثمان منصور 2147822 كفـءكفـء2862011/02/14 معلم

بصرة االعدادیة المشتركة 2008/01/12 عصام مام أحمد شلبى 2146262 كفـءكفـء2872011/02/14 معلم

بصرة 2008/05/08 عطیھ صدیق حسن صدیق 2144712 كفـءكفـء2882011/04/01 معلم

بنى علیج 2009/02/14 عفاف  تامر  جادالكریم  ھریدي 2143316 كفـءكفـء2892011/02/14 معلم
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عرب مطیر االعدادیة بنات 2009/02/14 عفاف حسن  دمحم حسین 2129069 كفـءكفـء2902011/02/14 معلم

عمر طھ للتعلیم االساسى 2009/06/27 عفاف حسن دمحم حسن 2161566 كفـءكفـء2912011/06/27 معلم

عمر طھ الرسمیة للغات 2009/06/27 عفاف محمود فرغلى على 87661 كفـءكفـء2922011/04/01 معلم

مجمعة بني مر الصباحیة 2008/06/27 عال حسن احمد حسن 2379681 كفـءكفـء2932011/06/27 معلم

المیثاق بالناصریة 2009/06/27 عالء الدین دمحم سید دمحم 2147676 كفـءكفـء2942011/06/27 معلم

جاد الواحى االعدادیة المشتركة 2007/12/25 على ابراھیم عبد الباسط على 2142766 كفـءكفـء2952011/02/14 معلم

بنى علیج 2009/06/27 على حسن ابراھیم سلطان 2144133 كفـءكفـء2962011/04/01 معلم

دمحم متولى الشعراوى 2009/02/28 على حسن دمحم على 2131447 كفـءكفـء2972011/02/28 معلم

دمحم متولى الشعراوى 2009/02/28 على حسین دمحم حسین 2133273 كفـءكفـء2982011/02/28 معلم

عرب مطیر االعدادیة بنین 2009/06/27 على عثمان عبد الخالق حماد 2132396 كفـءكفـء2992011/07/13 معلم

الواسطى 2009/06/27 على مصطفى دمحم عمرى 2146947 كفـءكفـء3002011/04/01 معلم

بنى علیج 2009/02/14 علي سلیمان فرغلي  دمحم 2121623 كفـءكفـء3012011/02/14 معلم

بنى علیج 2009/02/28 علیاء  احمد محمود  دمحم 2148561 كفـءكفـء3022011/02/14 معلم

جاد الواحى االبتدائیة المشتركة 2007/12/25 عماد خلف عبد الفضیل على 2145514 كفـءكفـء3032011/02/14 معلم

سعد زغلول الرسمیة للغات اعدادى 2009/06/27 عماد فتحى نظیر زاكى 2141711 كفـءكفـء3042011/06/27 معلم

عرب مطیر الجدیدة 2009/06/27 عماد میخائیل  مرجان میخائیل 2148629 كفـءكفـء3052011/06/27 معلم

الشیخ سویف االبتدائیة المشتركة 2008/01/09 عمر  عبدهللا احمد دمحمین 2148722 كفـءكفـء3062011/02/28 معلم
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عزبة االسیوطى االبتدائیة 2009/02/14 عمرو طھ یاسین طھ 2143016 كفـءكفـء3072011/02/14 معلم

خالد بن الولید االعدادیة بنات 2009/06/27 عمرو عبد الجابر ابراھیم دمحم 2131625 كفـءكفـء3082011/06/27 معلم

اوالد بدر للتعلیم االساسي 2009/02/14 عمرو محمود زناتى دیاب 2144112 كفـءكفـء3092011/02/14 معلم

2009/06/27 السالم االبتدائیة ببنى علیج عنتر  زناتي  احمد عبدالعال 2142952 كفـءكفـء3102011/05/18 معلم

مجمعة الفیما االبتدائیة 2009/06/27 عواطف  خلیفھ یونس دمحم 2148778 كفـءكفـء3112011/06/27 معلم

بصرة 2009/02/14 عواطف حلمى محمود حسانین 2233730 كفـءكفـء3122011/07/31 معلم

الواسطى 2008/06/27 عیده دمحم الدیب حمد 2156549 كفـءكفـء3132011/06/27 معلم

حضانة الشھید دمحم بدري احمد عبدالعال 2009/02/28 غاده دمحم عثمان دمحم 2152662 كفـءكفـء3142011/02/28 معلم

أسیوط الجدیدة للتعلیم األساسى 2009/06/27 فاطمة احمد حسین احمد 2389058 كفـءكفـء3152011/04/01 معلم

القصر 2009/06/27 فاطمة الزھراء حسین دمحم سید 2145960 كفـءكفـء3162011/04/01 معلم

الشھید عبد الال معتمد 2009/02/14 فاطمة الزھراء رفعت دمحم دمحم 2217592 كفـءكفـء3172011/05/18 معلم

الفتح 2009/02/14 فاطمة الزھراء دمحم على سلیمان 2130784 كفـءكفـء3182011/04/01 معلم

الشھید عیسى كرم للتعلیم األساسى 2008/06/27 فاطمة عبدالمجید  موسي دمحم 2133616 كفـءكفـء3192011/04/01 معلم

مجمعة بني مر المسائیة 2009/06/27 فاطمھ احمد على اسماعیل 2158198 كفـءكفـء3202011/06/27 معلم

ابوغدیر االعدادیھ بنات 2008/02/14 فاطمھ حسن احمد دمحم 2146232 كفـءكفـء3212011/04/01 معلم

عرب مطیر الجدیدة 2009/06/27 فاطمھ سید دمحم احمد 2188205 كفـءكفـء3222011/04/01 معلم

عرب مطیر االعدادیة بنات 2009/02/28 فاطمھ على حسین بركات 2131426 كفـءكفـء3232011/02/28 معلم
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2011/06/27 السالم االبتدائیة ببنى علیج فایزه  عبدالحفیظ  عبدالعال حسن 2142370 كفـءكفـء3242011/04/01 معلم

بنى علیج 2009/06/27 فایزه حسن علي بخیت 2143296 كفـءكفـء3252011/07/13 معلم

بنى زید االبتدائیة الجدیدة 2009/02/14 فتحى حسن سید تھامى 2223101 كفـءكفـء3262011/02/14 معلم

النھضة التجریبیة لغات 2009/06/27 فرحان حسین فرحان حسن 2131530 كفـءكفـء3272011/07/13 معلم

عزبھ االسیوطى 2009/06/27 فرغلى حلمى دمحم شاذلى 2130734 كفـءكفـء3282011/06/27 معلم

ابو غدیر بالواسطى 2008/02/14 فوزیھ دمحم قاسم دمحم 2147768 كفـءكفـء3292011/02/14 معلم

بنى زید االعدادیة المشتركة 2009/06/27 فیصل دمحم حسن احمد 2135358 كفـءكفـء3302011/06/27 معلم

محمود بغدادي االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 كامل سید  احمد  فولى 2136985 كفـءكفـء3312011/04/01 معلم

عزبة االسیوطى االبتدائیة 2008/05/09 كامل فرحان على حسن 2145496 كفـءكفـء3322011/06/27 معلم

عزبھ االسیوطى 2009/06/27 كامل موریس كامل صدیق 2142980 كفـءكفـء3332011/06/27 معلم

المصرى شعالن االبتدائیھ للتعلیم االساسى 2009/06/27 كریمة عبد الغنى عبد القادر دمحم 2148017 كفـءكفـء3342011/06/27 معلم

عزبھ االسیوطى 2009/02/14 كریمة عبدالسمیع جالل عبدالسمیع 2144691 كفـءكفـء3352011/02/14 معلم

عرب مطیر الجدیدة 2008/06/27 كریمة نصار عبد الناصر عطیة 2106902 كفـءكفـء3362011/06/27 معلم

روضة النھضة التجریبیة لغات 2009/06/27 كریمھ خلیفھ دمحم ابو الحسن 2133250 كفـءكفـء3372011/04/01 معلم

عمر طھ الرسمیة للغات 2008/06/27 كریمھ صالح احمد على 2146277 كفـءكفـء3382011/04/01 معلم

بنى علیج 2009/02/28 كریمھ فیصل  ثابت عمر 2148614 كفـءكفـء3392011/02/14 معلم

اوالد بدر للتعلیم االساسي 2008/05/08 كمال مصطفى سید سالم 2150627 كفـءكفـء3402011/06/27 معلم

-----------------------------------

7438of 5766 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الفتحاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

مجمعة بنى زید 2009/06/27 كوثر صابر احمد طھ 2135460 كفـءكفـء3412011/06/27 معلم

الشھید دمحم بدرى احمد للتعلیم االساسى اعدادى 
بالمعصرة

2009/06/27 لقاء عمر الفاروق دمحم یوسف 2221817 كفـءكفـء3422011/06/27 معلم

الواسطى المشتركة 2009/02/14 للیان موریس امین میخائیل 2152195 كفـءكفـء3432011/02/14 معلم

المعصرة االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 لمیاء حسن نعمان حسانین 2151633 كفـءكفـء3442011/04/01 معلم

بنى علیج 2008/06/27 لیال على نصر دمحم 2129120 كفـءكفـء3452011/04/01 معلم

الفیما االبتدائیة المشتركة 2007/12/29 ماجد ھالل توفیق مسعود 2234960 كفـءكفـء3462011/02/28 معلم

بنى مر االعدادیھ المشتركھ 2009/02/14 ماجدة  بخیت بولس حنا 2137377 كفـءكفـء3472011/02/14 معلم

مجمعة بني مر الصباحیة 2009/06/27 ماجدة احمد سید دمحم 2135413 كفـءكفـء3482011/06/27 معلم

مجمعة بني مر الصباحیة 2008/07/24 مارلین  طلعت  ادیب عزیز 2113102 كفـءكفـء3492011/04/01 معلم

بنى علیج 2009/06/27 مارى بشاى عوض مسعد 2143040 كفـءكفـء3502011/07/13 معلم

روضة سعد زغلول الرسمیة للغات 2009/06/27 مارى تامر فیلیب حنا 2143067 كفـءكفـء3512011/06/27 معلم

احمد دمحم عطیة بالمعصرة 2009/06/27 مارى رمسیس انیس ابراھیم 2109938 كفـءكفـء3522011/06/27 معلم

الشھید عبد الرحیم سید عمر 2009/06/27 مارى سامي ھالل جید 2334879 كفـءكفـء3532011/06/27 معلم

حضانة القصر االبتدائیة 2009/04/02 مارى لطفى وھیب نصیر 2145547 كفـءكفـء3542011/04/01 معلم

بنى مر االعدادیھ المشتركھ 2009/02/14 ماري جمال رزق سیحة 2135969 كفـءكفـء3552011/02/14 معلم

أسیوط الجدیدة للتعلیم األساسى 2008/03/01 ماریانا عونى اسحق الیاس 2135427 كفـءكفـء3562011/02/14 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة بالعصارة 2009/02/14 مایبل صابر مساك عبد المالك 2145538 كفـءكفـء3572011/02/14 معلم
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جاد الواحى االعدادیة المشتركة 2009/10/03 مایسھ احمد فتحى منصور 2291585 كفـءكفـء3582011/06/27 معلم

بنى مر 2009/02/14 مایكل فتحى ونتر ھنرى 2230658 كفـءكفـء3592011/04/01 معلم

الكولة 2008/12/20 محسن فرج حلیم فرج 2223394 كفـءكفـء3602011/06/27 معلم

مدرسة الفیما االعدادیة المشتركة 2009/02/14 دمحم أحمد عبد الوھاب حسن 2234436 كفـءكفـء3612011/02/14 معلم

عزبھ االسیوطى 2009/06/27 دمحم احمد عبدالحمید احمد 2143029 كفـءكفـء3622011/06/27 معلم

الواسطى  الثانویة المشتركة 2008/12/18 دمحم احمد دمحم شلبى 2147830 كفـءكفـء3632011/06/27 معلم

عرب مطیر االعدادیة المشتركة الجدیدة 2008/05/08 دمحم ثابت فرحان حسن 2144685 كفـءكفـء3642011/06/27 معلم

عرب الكالبات ع المشتركة 2009/02/14 دمحم جمعھ سید احمد 2144047 كفـءكفـء3652011/02/14 معلم

عزبھ االسیوطى 2009/02/14 دمحم جوده دمحم جوده 2146253 كفـءكفـء3662011/02/14 معلم

بصرة 2008/12/25 دمحم حسن دمحم على 2161410 كفـءكفـء3672011/02/14 معلم

جزیرة الواسطى 2009/06/27 دمحم حسنى یوسف دمحم 2146272 كفـءكفـء3682011/04/01 معلم

عرب مطیر الجدیدة 2009/02/28 دمحم حسین عمر دمحم 2106922 كفـءكفـء3692011/02/28 معلم

عرب الكالبات ع المشتركة 2009/02/14 دمحم حسین دمحم سید 2142978 كفـءكفـء3702011/02/14 معلم

القصر 2009/02/28 دمحم سید عبدالرحمن عبدالعال 2149592 كفـءكفـء3712011/02/28 معلم

عرب مطیر االعدادیة بنات 2009/02/14 دمحم شحاتھ على شحاتھ 2131204 كفـءكفـء3722011/02/14 معلم

الملك فیصل بالكالیات 2009/06/27 دمحم عبد هللا عبد العاطي عثمان 2394772 كفـءكفـء3732011/06/27 معلم

عرب الكالبات ع المشتركة 2009/06/27 دمحم عبد الناصر دمحم سید 2146137 كفـءكفـء3742011/06/27 معلم
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بنى زید االبتدائیة الجدیدة 2008/05/14 دمحم على احمد دمحم 2144771 كفـءكفـء3752011/06/27 معلم

الملك فیصل بالكالیات 2007/12/25 دمحم عمر ھدھد عمر 2147718 كفـءكفـء3762011/02/14 معلم

الفتح االعدادیة بنین 2009/06/27 دمحم یوسف طھ یوسف 2146244 كفـءكفـء3772011/06/27 معلم

عزبھ االسیوطى 2009/06/27 محمود  عبدالحلیم  شحاتھ دمحم 2143039 كفـءكفـء3782011/04/01 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة بالعصارة 2009/02/14 محمود احمد عبد الحمید عبد الرحیم 2130789 كفـءكفـء3792011/02/14 معلم

الكولة 2009/02/14 محمود احمد علي دمحم 2144653 كفـءكفـء3802011/02/14 معلم

بصرة 2008/07/07 محمود حسین سید حسن 2233051 كفـءكفـء3812011/02/14 معلم

بنى زید االعدادیة المشتركة 2009/02/28 محمود زین حسن عبدالحلیم 2144759 كفـءكفـء3822011/02/28 معلم

النھضة التجریبیة لغات 2009/02/14 محمود عبد الجید دمحم حسین 2131415 كفـءكفـء3832011/02/14 معلم

الملك فیصل بالكالیات 2009/06/27 محمود عبدالصابر حسین بكر 2146923 كفـءكفـء3842011/06/27 معلم

منشیھ المعصرة 2009/06/27 محمود دمحم بدر حسین 2187052 كفـءكفـء3852011/04/01 معلم

عزبة االسیوطى االبتدائیة 2009/06/27 محمود مختار عبد الباسط على 2146263 كفـءكفـء3862011/06/27 معلم

بصرة االعدادیة المشتركة 2008/05/09 مخلص فھیم جاب هللا خلھ 2149681 كفـءكفـء3872011/04/01 معلم

تل اوالد سراج للتعلیم االساسى اعدادى 2008/06/27 مدیحھ شلبى حسنین حسن 2121924 كفـءكفـء3882011/06/27 معلم

جاد الواحى االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 مدیحھ قضب دمحم على 2147813 كفـءكفـء3892011/02/14 معلم

بنى زید ب الحدیثة 2008/02/14 مرفت حمزة معتمد شاكر 2135466 كفـءكفـء3902011/02/14 معلم

المصرى شعالن االبتدائیھ للتعلیم االساسى 2009/02/14 مروا دمحم دمحم على 2141677 كفـءكفـء3912011/02/14 معلم
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عرب العطیات القبلیة 2009/02/14 مروا یسین یوسف دمحم 2141688 كفـءكفـء3922011/02/14 معلم

بنى زید االبتدائیة الجدیدة 2009/02/14 مریانا كمال امین یسى 2237366 كفـءكفـء3932011/02/14 معلم

بنى زید االعدادیة المشتركة 2008/06/27 مریم بركات ملك حنا 2130806 كفـءكفـء3942011/06/27 معلم

دمحم مصطفى ب المشتركة بأوالد سراج 2008/02/14 مریم ثابت بشرى یوسف 2146197 كفـءكفـء3952011/02/14 معلم

جاد الواحى االبتدائیة المشتركة 2009/02/28 مریم جابر حلیم لوقا 2216638 كفـءكفـء3962011/02/28 معلم

روضة سعد زغلول الرسمیة للغات 2009/06/27 مریم جبره توفیق جبره 2143095 كفـءكفـء3972011/06/27 معلم

مجمعة بني مر الصباحیة 2008/07/10 مریم شفیق نصر قلدس 2197041 كفـءكفـء3982011/02/14 معلم

أسیوط الجدیدة للتعلیم األساسى 2009/02/14 مریم مجدى دانیال صلیب 2134792 كفـءكفـء3992011/02/14 معلم

أسیوط الجدیدة للتعلیم األساسى 2009/06/27 مریم مكرم باشا جرجس 2151774 كفـءكفـء4002011/06/27 معلم

الشھید عبد الرحیم سید عمر 2009/06/27 مریم یوسف جاد بطرس 2291644 كفـءكفـء4012011/06/27 معلم

عمر بن الخطاب بالواسطى 2009/02/14 مسعده شحاتھ شاكر  شحاتھ 2142329 كفـءكفـء4022011/02/14 معلم

تل اوالد سراج للتعلیم االساسى ابتدائى 2009/06/27 مشیره شعبان عبد الحكیم عثمان 2160654 كفـءكفـء4032011/06/27 معلم

الملك فیصل بالكالیات 2009/02/14 مصطفى احمد دمحم شلبى 2147733 كفـءكفـء4042011/02/14 معلم

مجمعة بني مر الصباحیة 2009/02/14 مصطفى حامد مرغنى سید 2147761 كفـءكفـء4052011/02/14 معلم

اوالد بدر للتعلیم االساسي 2009/06/27 مصطفى سید منصور حسن 2130758 كفـءكفـء4062011/06/27 معلم

عزبھ االسیوطى 2009/02/14 مصطفى عباس احمد مصطفى 2146300 كفـءكفـء4072011/02/14 معلم

الشھید عبد الال معتمد 2009/06/27 مصطفي دمحم فرغلي دمحم 2144646 كفـءكفـء4082011/06/27 معلم
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مجمعة بني مر المسائیة 2008/02/14 منال ابو دھب عبد الوھاب ابو دھب 2158256 كفـءكفـء4092011/02/14 معلم

عرب االطاولھ المشتركھ 2009/07/01 منال امین مشرقى خلیل 2128451 كفـءكفـء4102011/07/01 معلم

الشھید عبد الرحیم سید عمر 2008/06/27 منال جمیل حزین عبید 2302479 كفـءكفـء4112011/06/27 معلم

عرب مطیر االعدادیة بنین 2009/06/27 منال حسن  دمحم حسین 2187752 كفـءكفـء4122011/06/27 معلم

العصارة 2009/06/27 منال حسن ابراھیم ضیف هللا 2130752 كفـءكفـء4132011/04/01 معلم

مجمعة بني مر الصباحیة 2009/02/14 منال راضى صغیر خلة 2146697 كفـءكفـء4142011/02/14 معلم

الشھید دمحم بدري احمد عبدالعال االبتدائیة 2009/06/27 منال صالح دمحم حسانین 2130743 كفـءكفـء4152011/06/27 معلم

الشھید عبد الرحیم سید عمر 2009/02/14 منال مصطفى جادالرب كریم 2230210 كفـءكفـء4162011/04/01 معلم

بصرة 2009/06/27 منال وجیھ انور واصف 2130823 كفـءكفـء4172011/06/27 معلم

العبور ع  بنین باالطاولة 2009/06/27 منصور غیط عبد النور خلیل 2130775 كفـءكفـء4182011/06/27 معلم

أوالد سراج ع المشتركة 2009/06/27 منى حسن عبد الرحمن حسن 2146257 كفـءكفـء4192011/04/01 معلم

أوالد سراج ع المشتركة 2009/06/27 منى قاسم على احمد 2072759 كفـءكفـء4202011/04/01 معلم

االكراد 2009/02/28 منى ھالل دمحم على 2136242 كفـءكفـء4212011/02/28 معلم

مجمعة بني مر المسائیة 2009/02/14 منى یوسف حسن حسانین 2158124 كفـءكفـء4222011/02/14 معلم

2009/02/28 السالم االبتدائیة ببنى علیج مني  علي  دمحم علي 2143388 كفـءكفـء4232011/02/28 معلم

العبور االطاولھ 2009/06/27 مني  مصطفي  عبدالرسول سلیمان 2143373 كفـءكفـء4242011/04/01 معلم

بنى زید االبتدائیة الجدیدة 2008/02/14 مني ماھر میالد جریس 2229456 كفـءكفـء4252011/02/28 معلم
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بنى مر اإلعدادیة بنات 2009/02/14 مورا عزت امین جندى 2167514 كفـءكفـء4262011/02/14 معلم

مصطفى المسلمى االبتدائیة 2009/02/14 مؤمن سعد دمحم بكر 2145499 كفـءكفـء4272011/02/14 معلم

سعد زغلول الرسمیة للغات اعدادى 2009/02/14 مؤمن ناصر جاد حسین 2141708 كفـءكفـء4282011/02/14 معلم

الشھید عبد الرحیم سید عمر 2009/06/27 میرفت امین كامل سعید 2302483 كفـءكفـء4292011/06/27 معلم

بنى علیج 2009/06/27 میرفت فانوس زخارى عبد المالك 2142416 كفـءكفـء4302011/07/13 معلم

السالم بعرب مطیر 2009/02/28 نادیة  حسن  مصطفى على 2129023 كفـءكفـء4312011/02/28 معلم

خالد بن الولید بالعصارة 2009/06/27 نادیة بدرى دمحم حسین 2128020 كفـءكفـء4322011/04/01 معلم

جزیرة الواسطى 2008/06/27 نادیة حبیب إلیاس بانوتى 2146264 كفـءكفـء4332011/06/27 معلم

السالم بعرب مطیر 2009/06/27 نادیة حسین عبد الصبور حسین 2129037 كفـءكفـء4342011/04/01 معلم

بصرة 2009/02/14 نادیھ على احمد دمحم 2142322 كفـءكفـء4352011/02/14 معلم

روضة النھضة التجریبیة لغات 2009/04/01 نادیھ فرحان دمحم فرحان 2187760 كفـءكفـء4362011/07/13 معلم

عرب مطیر االعدادیة بنات 2008/06/27 نادیھ دمحم احمد دمحم 2141595 كفـءكفـء4372011/04/01 معلم

العبور االعدادیة بنات 2009/02/14 نادیھ مزاحم سالمان نوبى 2143115 كفـءكفـء4382011/02/14 معلم

القصر 2009/02/14 نانسى انور فھیم بشیت 2137364 كفـءكفـء4392011/02/14 معلم

عزبھ االسیوطى 2008/02/14 ناھد عبد الحافظ دمحم عبد الحافظ 2150572 كفـءكفـء4402011/02/14 معلم

االكراد 2009/02/28 نجاة دمحم احمد سید 2136249 كفـءكفـء4412011/02/28 معلم

دمحم متولى الشعراوى 2009/06/27 نجالء احمد على  مصطفى 2188211 كفـءكفـء4422011/04/01 معلم
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الشھید عبد الرحیم سید عمر 2009/06/27 نجالء عید دمحم طھ 2302859 كفـءكفـء4432011/06/27 معلم

حضانة عمر بن الخطاب 2009/06/27 نجالء دمحم مصطفى حسن 2146928 كفـءكفـء4442011/06/27 معلم

اوالد سراج 2008/02/14 نجوى صالح احمد على 2146305 كفـءكفـء4452011/02/14 معلم

الواسطى االعدادیة بنات 2011/06/27 نجوى طلعت انیس جرجس 2234249 كفـءكفـء4462011/07/01 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة بالعصارة 2009/02/14 نجوى على ابراھیم دمحم 2130649 كفـءكفـء4472011/02/14 معلم

عرب مطیر االعدادیة المشتركة الجدیدة 2008/06/27 نجوى على احمد على 2121930 كفـءكفـء4482011/06/27 معلم

مجمعة بنى زید ریاض اطفال 2009/06/27 نجوى دمحم على دمحم 2135493 كفـءكفـء4492011/06/27 معلم

دمحم مصطفى ب المشتركة بأوالد سراج 2009/02/14 نجوى مصطفى خلیفھ دمحم 2190465 كفـءكفـء4502011/02/14 معلم

2009/02/28 السالم االبتدائیة ببنى علیج نجوي  خالد  دمحم احمد 2148613 كفـءكفـء4512011/02/28 معلم

المیثاق بالناصریة 2009/02/14 نرمین  یوسف  صدقي یوسف 2155677 كفـءكفـء4522011/02/28 معلم

جاد الواحى االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 نرمین بخیت بولس حنا 2135430 كفـءكفـء4532011/04/01 معلم

2008/12/04 السالم االبتدائیة ببنى علیج نسمھ حسنى عبد المالك ابراھیم 2131267 كفـءكفـء4542011/04/01 معلم

بنى زید االعدادیة المشتركة 2009/06/27 نشوى بدرى عبده یوسف 2121935 كفـءكفـء4552011/06/27 معلم

االكراد 2009/02/14 نعمة  على دمحم احمد 2136228 كفـءكفـء4562011/02/14 معلم

بنى طالب 2008/01/09 نعیم صبرى حكیم قزمان 2144596 كفـءكفـء4572011/02/14 معلم

الفیما االبتدائیة المشتركة 2009/06/27 نفین تامر خلیل أیوب 2234291 كفـءكفـء4582011/04/01 معلم

بصرة للتعلیم االساسي 2009/06/27 نھا بخیت بولس حنا 2137373 كفـءكفـء4592011/06/27 معلم

-----------------------------------

7438of 5773 Page 2017/03/23

       یتم تدقیق ومراجعة بیانات المعلمین قبل الترقي من خالل ملفات العاملین بالمدیریات واإلدارات التعلیمیة
ً ویتم الترقي طبقا لللوائح ووفقا للتعلیمات المنظمة الستحقاق الترقي علي وظائف الكادر  ً

ًعلي أن یتم تعدیل األخطاء فورا علي الحاسب اآللي بواسطة المدیریة واإلدارات التابعة لھا  

 یعتمد ؛
مدیر األكادیمیة



إدارة مدیریة

كود المعلمم
تاریخ 
التعیین

الوظیفة الحالیة علي الكادرجھة العملاالسم رباعي

 كشوف السادة المعلمین المستوفین للمتطلبات الالزمة لمنحھم رخصة مزاولة المھنة للترقي علي وظائف المعلمین 

الفتحاسیوط ::

تاریخ شغل 
الوظیفة علي 

الكادر

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٤-٢٠١٥ 

تقریر الكفایة لعام
٢٠١٥-٢٠١٦ 

للعام ٢٠١٦-٢٠١٧

المؤھل 
األعلي

ابوغدیر االعدادیھ بنات 2009/06/27 نھال مظھر دمحم حسانین 2213003 كفـءكفـء4602011/06/27 معلم

عرب مطیر االعدادیة بنین 2008/06/27 نھى محمود دمحم حسن 2187793 كفـءكفـء4612011/06/27 معلم

منشیھ المعصرة 2008/06/18 نورا خلف ھنرى اسكندر 2161528 كفـءكفـء4622011/04/01 معلم

السالم بعرب مطیر 2009/02/14 نورا صدقى منصور میخائیل 2129137 كفـءكفـء4632011/02/14 معلم

روضة النھضة التجریبیة لغات 2008/06/27 نوره رجب حسین بركات 2131590 كفـءكفـء4642011/07/13 معلم

عمر طھ الرسمیة للغات 2008/02/28 نوره صالح احمد على 2146292 كفـءكفـء4652011/02/28 معلم

بصرة االعدادیة المشتركة 2008/02/14 نوره عبدالمجید سید حسانین 2142318 كفـءكفـء4662011/02/14 معلم

بنى مر اإلعدادیة بنات 2009/02/14 نیفین حلیم  رزق هللا مجلع 2135476 كفـءكفـء4672011/02/14 معلم

بنى مر اإلعدادیة بنات 2009/06/27 نیفین رستم سري رستم 2142362 كفـءكفـء4682011/06/27 معلم

مجمعة بني مر الصباحیة 2009/06/27 ھالھ سید قاسم سید 2158247 كفـءكفـء4692011/06/27 معلم

روضة سعد زغلول الرسمیة للغات 2009/06/27 ھالھ فوزى سید اسماعیل 2146229 كفـءكفـء4702011/06/27 معلم

الملك فیصل بالكالیات 2009/06/27 ھانى عادل شعبان سیدھم 2145553 كفـءكفـء4712011/06/27 معلم

الكولة 2009/06/27 ھانى عید  شاكر فلتس 2146247 كفـءكفـء4722011/06/27 معلم

الشھید عبد الرحیم سید عمر 2009/06/27 ھاینس عاطف ثابت توماس 2291618 كفـءكفـء4732011/06/27 معلم

اسیوط الجدیدة الثانویة 2008/06/27 ھبة  علم الدین حماد اسماعیل 2127311 كفـءكفـء4742011/06/27 معلم

2009/02/28 السالم االبتدائیة ببنى علیج ھبھ  عبدالحمید  دمحم حامد 2148583 كفـءكفـء4752011/02/28 معلم

عرب مطیر االعدادیة بنات 2009/06/27 ھبھ احمد دمحم احمد 2131597 كفـءكفـء4762011/06/27 معلم
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اوالد بدر للتعلیم االساسي 2009/02/14 ھبھ سید عثمان ابراھیم 2148753 كفـءكفـء4772011/02/14 معلم

بني علیج االبتدائیة الحدیثة 2008/06/27 ھبھ عبد الرحمن احمد ابراھیم 2130787 كفـءكفـء4782011/04/01 معلم

عرب مطیر االعدادیة المشتركة الجدیدة 2009/06/27 ھبھ كامل  ولیم فلتس 2148651 كفـءكفـء4792011/07/13 معلم

بني علیج االبتدائیة الحدیثة 2009/02/28 ھبھ محمود دمحم جبالى 2150552 كفـءكفـء4802011/02/28 معلم

عرب مطیر االعدادیة بنات 2009/06/27 ھدى ثابت سید دمحم 2390979 كفـءكفـء4812011/04/01 معلم

حضانة الشھید دمحم بدري احمد عبدالعال 2008/06/27 ھدى حسن عبد اللطیف على 2152605 كفـءكفـء4822011/06/27 معلم

عمر طة بالواسطى 2009/02/14 ھدى سلطان سید سلطان 2188149 كفـءكفـء4832011/02/14 معلم

عرب االطاولھ المشتركھ 2009/06/27 ھدى مصطفى راتب مصطفى 2118181 كفـءكفـء4842011/07/13 معلم

دمحم مصطفى ب المشتركة بأوالد سراج 2008/11/06 ھشام عبد الھادى عبد الحفیظ احمد 2145558 كفـءكفـء4852011/04/01 معلم

السالم باوالد بدر 2009/06/27 ھناء  عبدالباسط دمحم علیان 2148798 كفـءكفـء4862011/06/27 معلم

الواسطى المشتركة 2008/02/14 ھناء احمد دمحم حسین 2153462 كفـءكفـء4872011/02/14 معلم

مجمعة بنى زید 2009/02/14 ھناء جمال عبدالناصر دمحم 2135955 كفـءكفـء4882011/02/14 معلم

مصطفى المسلمى االبتدائیة 2009/06/27 ھناء عادل شعبان سیدھم 2145544 كفـءكفـء4892011/06/27 معلم

المصرى شعالن االبتدائیھ للتعلیم االساسى 2008/02/28 ھناء عمر سالم ادم 2175508 كفـءكفـء4902011/02/28 معلم

محمود بغدادي االبتدائیة المشتركة 2009/02/14 ھناء عنتر سید نصر الدین 2136962 كفـءكفـء4912011/02/14 معلم

دمحم مصطفى ب المشتركة بأوالد سراج 2009/02/14 ھناء فوزى احمد سید 2145542 كفـءكفـء4922011/02/14 معلم

منشیھ المعصرة 2008/02/14 ھناء مصطفى على حسن 2151124 كفـءكفـء4932011/02/14 معلم
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جزیرة الواسطى 2008/06/18 ھناء مصطفى دمحم قاسم 2146938 كفـءكفـء4942011/02/14 معلم

الشیخ الفى على حسن 2008/02/14 ھند  دمحم قاسم دمحم 2145559 كفـءكفـء4952011/02/14 معلم

الشھید عبد الرحیم سید عمر 2004/05/02 وائل فرحان حسن حسین 2291118 كفـءكفـء4962011/06/27 معلم

خالد بن الولید االعدادیة بنات 2008/05/24 وحید صالح سلیم على 2130766 كفـءكفـء4972011/04/01 معلم

االكراد 2009/02/14 وفاء  عبد العاطى  على  دمحم 2136041 كفـءكفـء4982011/02/14 معلم

بصرة 2009/06/27 وفاء خیرى احمد مصطفى 2187789 كفـءكفـء4992011/04/01 معلم

الشھید عبد الال معتمد 2009/06/27 وفاء عنتر سید نصر الدین 2136254 كفـءكفـء5002011/06/27 معلم

عمر طھ للتعلیم االساسى 2008/02/28 وفاء محمود احمد حسین 2137332 كفـءكفـء5012011/02/28 معلم

عرب العطیات القبلیة 2008/06/27 وفاء مصطفى احمد دمحم 2149336 كفـءكفـء5022011/04/01 معلم

ابوغدیر االعدادیھ بنات 2009/06/27 والء احمد حسین احمد 2146246 كفـءكفـء5032011/06/27 معلم

النھضة للتعلیم االساسى اعدادى باسیوط الجدیدة 2009/02/14 والء عبد الحكیم احمد فتحي حسن 2235507 كفـءكفـء5042011/02/14 معلم

خالد بن الولید االبتدائیة 2009/02/14 ولید  جابر سید دمحم 2148864 كفـءكفـء5052011/02/14 معلم

الواسطى االعدادیة بنات 2009/02/14 ولید دمحم عبدالحمید دمحم 2141705 كفـءكفـء5062011/02/14 معلم

الكولة 2009/06/27 یاسر عبدالكریم مصطفي حسن 2144766 كفـءكفـء5072011/05/18 معلم

عزبة االسیوطى االبتدائیة 2009/02/14 یاسر عیسى حسین جاد 2141717 كفـءكفـء5082011/02/14 معلم

2009/06/27 السالم االبتدائیة ببنى علیج یاسمین البدرى عاید یوسف 2130773 كفـءكفـء5092011/04/01 معلم

المعصرة الجدیدة 2009/06/27 یاسمین عبد الحمید دمحم حسین 2137338 كفـءكفـء5102011/06/27 معلم
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بنى مر االعدادیھ المشتركھ 2008/06/27 یاسمین محمود عبد الحكیم عبد المجید 2158085 كفـءكفـء5112011/06/27 معلم

السالم بعرب مطیر 2009/03/03 یامنھ عوض احمد عوض 2129123 كفـءكفـء5122011/02/28 معلم

االكراد 2009/02/14 یحیا ثابت دمحم عبدالغفار 2136970 كفـءكفـء5132011/02/14 معلم

الواسطى ع الجدیدة بنین 2008/06/27 یوسف اسحاق بشاى بعزق 2146218 كفـءكفـء5142011/04/01 معلم

السالم بعرب مطیر 2009/06/27 یوسف عبدالجابر یوسف على 2136791 كفـءكفـء5152011/06/27 معلم

عمر طھ للتعلیم االساسى 2009/06/27 یوسف یعقوب فھیم یعقوب 2146929 كفـءكفـء5162011/04/01 معلم
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